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Vi har gjort det igen! 
Linköpings universitet klarade 2001 takbeloppet
inom grundutbildningen, och det med råge: plus
18 miljoner. 

Det är ett imponerande resultat, inte minst
med tanke på att Linköpings universitet sedan mit-
ten av 90-talet växt betydligt snabbare än något an-
nat svenskt universitet. Förra året var tillväxten in-
om grundutbildningen 10 procent. Och expansio-
nen har främst skett inom den sektor, teknik och
naturvetenskap, där studieplatserna på många håll
gapar tomma. Vi är idag näst störst i landet när det
gäller utbildning inom NT-sektorn.

När vi för fem år sedan sa att Campus Norr-
köping skulle ha 5 000 studenter i början av 2000-
talet lät det som ett fjärran visionärt mål. Idag är vi
där, med en väl etablerad utbildningsmiljö och en
forskning i snabb uppbyggnad. Och det är ingen
tillfällighet att Norrköpings kommun under året
utnämndes till landets studentvänligaste. Vi kom-
mer under det närmaste året att ta nya initiativ för
att stärka forskningsmiljön i Norrköping och för
att förbättra kommunikationerna mellan våra
campusområden i Linköping och Norrköping.

Det är inte bara grundutbildningen som expan-
derar. Inom forskarutbildningen framlades 141 av-
handlingar, det högsta antalet någonsin. Det är i
det närmaste en tredubbling på tio år. Vid installa-
tionshögtiden i november var det 49 nya professo-
rer som installerades, även det nytt rekord. Sats-
ningen på biomedicin och livsvetenskapernas tek-
nologier fortsatte med en internationell utlysning
av 8 professurer som lockat ett stort antal  mycket
kompetenta sökande. För att kraftsamla inom häl-
soområdet har vi sett över organisationen och in-
rättat två nya institutioner – Institutionen för hälsa
och samhälle i Linköping och Institutionen för
vård och omsorg i Norrköping – som försetts med
extra basresurser för att stärka forskningen. 

Den statliga satsningen på att expandera grund-
utbildningen har emellertid inte motsvarats av en
liknande satsning på forskningen. Resultatet är ett
växande gap mellan utbildnings- och forsknings-
resurser. I längden är det den kanske viktigaste kva-

litetsfrågan inom högskole-
systemet. Inte minst för Lin-
köpings universitet med de re-
dan från början mycket låga
fakultetsanslagen är detta ett
problem. Linköpingsforskar-
na har alltid varit duktiga på
att attrahera externa forsk-
ningsanslag men det kan ald-
rig fullt ut uppväga bristerna i
den fria basresursen. Det finns många aspekter: låt
mig bara peka på två; det blir svårare att ge all
grundutbildning en tillfredsställande forsknings-
anknytning och vi har mycket begränsade möjlig-
heter att skapa karriärtjänster för unga lovande
forskare. Det finns därför skäl att upprepa ett från
universitetet tidigare framfört önskemål, fördela
fakultetsanslagen efter prestation, inte efter tradition.

Bokslutet som helhet visar på ett tillfredsställan-
de resultat. Målet för 2001 var att styra mot ett
nollresultat. När året summeras kan jag konstatera
att resultatet är i paritet med målet: -14,6 mkr,
d.v.s. bara lite mer än en halv procent av våra in-
täkter på 2,1 miljarder. Detta, tillsammans med
vårt ackumulerade överskott, gör att Linköpings
universitet står väl rustat inför framtiden.

Bertil Andersson

Rektor



4

1.Årskrönika

Januari   
• Linköpings universitet och Mälardalens högskola
tecknar samarbetsavtal med Beijing Institute of
Technology. • Ett hundratal kvinnliga studenter
från datautbildningar i hela Sverige samlas i Linkö-
ping för att bl.a. diskutera ledarskap. Bakom ar-
rangemanget står Linköpingsstudenter. • Klarteck-
en för receptarieutbildning med start hösten 2001.

Februari
• Åtta professurer utlyses inom universitetets stra-
tegiska satsning på livsvetenskapernas teknologier
och biomedicin. • Filosofiska fakulteten får i upp-
drag av EU-kommissionen att koordinera ett sam-
arbete kring uppsatser och examensarbeten. 
• Civilingenjörer från Linköpings tekniska högsko-
la tjänar bäst visar undersökning från CF. • Roger
Skogman, ortopedkliniken i Norrköping, utses av
läkarstudenterna till årets bästa kliniska lärare. 

Mars
• Professor Ingemar Lundström får Akzo Nobel
Science Award för sina insatser inom forskningen i
skärningspunkten mellan fysik, kemi och biologi. 
• Codex, en ny webbplats om forskningsetik, lan-
seras. • Linköpingsutbildningarna datateknik, in-
dustriell ekonomi och maskinteknik hamnar i
topp i Moderna Tiders rankning av sju civilingen-
jörsutbildningar. • Universitetets nya jämställd-
hetsplan fastställs. • Ragnar Furenhed, institutio-
nen för religionsvetenskap, får Filosofiska fakulte-
tens studentkårs pris som fakultetens bästa peda-
gog. • Konferensen Kvinnor och makt ordnas för
fjärde året för att fira internationella kvinnodagen
med Forum för kvinnliga forskare och kvinno-
forskning som medarrangör.

April
• Magnus Berggren som delar sin tid mellan LiU
och Acreo AB i Norrköping, är en av tjugo yngre
forskare som får tio miljoner kronor vardera från
Stiftelsen för Strategisk Forskning. • Mentor/
adeptprogrammet Eos drar igång, med syftet att
utveckla yngre anställdas kompetens, kreativitet
och innovationskraft. • Universitetsstyrelsen beslu-
tar bygga upp ett centrum vid LiU för forskning 

och utbildning om ekonomisk brottslighet. 
• Kardiologen Eva Swahn får landstingets forsk-
ningspris på 150 000 kr. • Läkare som är utbildade
i Linköping anser sig överlag bättre förberedda för
sitt yrke, framgår av en enkätundersökning bland
färdiga läkare gjord av Läkarförbundet. 

Maj
• I samband med årets promotionshögtid tar 
professorerna Nils-Holger Areskog, Per-Erik Dani-
elsson, Göran Graninger och Ingemar Lind emot
universitetets förtjänstmedalj för sina insatser. 
• Dags för studentorkesterfestival – Linköping och
Norrköping invaderas av musicerande studenter
från hela Norden. • Joachim Sköld, studerande på
industriell ekonomi, får SIF:s/LinTeks stipendium
på 10 000 kr för sitt engagemang i teknologkårens
arbete. • Linköpingsteknologernas pedagogpris
Gyllene Moroten går till Håkan Wettergren, Insti-
tutionen för konstruktions- och produktions-
teknik.

Juni
• Johanna Törnqvist blir den första färdiga civil-
ingenjören från Campus Norrköping. • Klartecken
för ny forskarskola om vuxnas lärande. • Institutet
för handikappvetenskap lyfts fram i en ny utvärd-
ering som en föregångare inom svensk handikapp-
forskning. • Dags för årets sommaruniversitet.

Augusti
• För första gången anordnas Birgitta Forum, ett
internationellt symposium i Vadstena med temat
Europa – nätverksrevolution, kulturmönster och
europeisk politik. • Forskarna Mikael Rönnqvist,
Jan Lundgren och David Bredström vid matema-
tiska institutionen utses till vinnare av "The Euro
Award 2001 for excellence in practice". • En grupp
Linköpingsforskare har använt digital teknik för
att levandegöra de lokala dialekterna och byggt
upp en multimediell databas på cd-rom. • Ett 20-
tal studenter från de sju universiteten i nätverket
UNISCENE deltar i Uniscene Summer School, i
år vid Linköpings universitet. 
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September 
• Filosofiska fakulteten får i budgetpropositionen
4,5 mkr i tre år för fortsatt arbete med att utveckla
grundutbildningen. • Universitetets nybildade In-
ternational Advisory Board med namnkunniga
forskare från Europa och USA har sitt första möte i
Linköping. • Klartecken för ny sjuksköterskeut-
bildning i Nyköping med beräknad start 2003. 
• Intresset är stort för Högskoleverkets kvali-
tetskonferens som hålls i Norrköping med Lin-
köpings universitet som värd. • Professor Pentti
Tengvall och hans medarbetare vid tillämpad fysik
får pris för årets bästa artikel av Journal of Material
Science: Materials in Medicine. • Med ett semina-
rium i Norrköping fortsätter arbetet för att få till
stånd ett samarbetsavtal kring forskning och ut-
veckling mellan Norrköpings kommun, Linkö-
pings universitet och Arbetslivsinstitutet. • Institu-
tionerna för utbildningsvetenskap resp. beteende-
vetenskap är bland de utvalda i Skolverkets sats-
ning på forskningsmiljöer kring skola och lärande.
• Pangtv, studenternas TV, börjar höstens sänd-
ningar.

Oktober
• Universitetets tvärdisciplinära föreläsningsserie
om genteknikens möjligheter och risker startar. 
• Tekniska högskolan, landstinget och IT-företaget
Sectra går samman i Center for Medical Image 
Science and Visualisation. • Fem Linköpingsfors-
kare tar hem tidningen Ny Tekniks pris Framsteget
2001 för ett tvärvetenskapligt projekt som gör det
möjligt att få fram ny information om hjärnans 
aktivitet. • Öppen workshop i Norrköping för att
diskutera ett nytt tvärvetenskapligt mediacentrum
där teknik och konst, humanism och dataveten-
skap kan mötas. • Östgötska forskare, företag och
organisationer engagerade i utvecklingen av virtu-
ell verklighet, går samman i ett nytt nätverk. 

November
• Universitetsstyrelsen beslutar om ny nämnd-
organisation för Filosofiska fakulteten. • Klarteck-
en ges också av styrelsen till att inrätta två nya insti-
tutioner: Hälsa och samhälle i Linköping och Vård
och omsorg i Norrköping. • Rekordmånga profes-
sorer – 49 stycken – installeras. • Beslut om nytt 
civilingenjörsprogram i kemisk biologi med start 

hösten 2002. • Universitetssjukhuset i Örebro 
invigs. • Linköpingsteknologerna firar 30-årsjubi-
leum. • Professor Johnny Ludvigsson får det första
pris som den internationella barn- och ungdoms-
diabetesorganisationen ISPAD delat ut för fram-
stående forskning. • Fernström-priset som årligen
delas ut till en yngre forskare vid varje medicinsk
fakultet går till cellbiologen Ola Hermanson. 
• Linköpings universitet ligger näst högst i landet
vad gäller examina visar ny studie från Högskole-
verket. • Tio forskargrupper vid universitetet är
med och delar på 50 mkr som Vetenskapsrådet de-
lar ut inom utbildningsvetenskap. • I Vetenskaps-
rådets satsning inom naturvetenskap och teknik
utses två av totalt elva excellenta forskningsmiljöer
i Linköping. • Norrköping är landets studentvänli-
gaste stad visar rankning i TCO:s tidning Student-
liv. • Socialstyrelsen beslutar förlägga katastrofme-
dicinskt kunskapscentrum i Linköping. • Civiling-
enjör Peter Hall, Linköping, får Radionavigerings-
nämndens pris på 10 000 kronor för bästa examens-
arbete 2000/2001. • Första spadtaget tas till ut-
byggnad av Fenomenmagasinet i Gamla Linkö-
ping. • En kongress för representanter för student-
körer i Sverige anordnas för första gången och plat-
sen är Linköping.

December
• Universitetsstyrelsen ger klartecken för ny huma-
niorainstitution, Institutionen för religion och kul-
tur. • Tre Nobelpristagare besöker Linköping i
samband med hundraårsjubiléet av Nobelpriset.
• Inte mindre än tio doktorsdisputationer äger rum
på samma dag: sju på Tekniska högskolan, två på
Filosofiska fakulteten och en på Hälsouniversite-
tet. • Landstingets forskningspris går till professo-
rerna Mats Hammar, kvinnokliniken, och Peter
Söderkvist, avdelningen för cellbiologi. • LiU för-
klarar sig berett att erbjuda 70 utbildningsplatser
år 2002/2003 för lärare och sjuksköterskor med
utländsk examen.



Utbyggnaden av grundutbildningen vid Linköpings
universitet fortsatte under år 2001 och antalet studenter
är nu nästan 23 000*. I detta tal ingår den statligt finan-
sierade utbildningen och de treåriga vårdutbildningar
som finansieras av landstinget i Östergötland. Sedan
1994 har grundutbildningen ökat med ca 6 000 studen-
ter. Jämfört med 1990/91 är ökningen 12 000 studen-
ter. Av de 23 000 studenterna finns ca 5 000 i Norrkö-
ping, en ökning med 600 jämfört med år 2000.

Eftersom utbudet både består av heltids- och deltids-
kurser kan man få en tydligare uppfattning av omfatt-
ningen genom att utgå från antalet helårsstudenter.
(Med antalet helårsstudenter på en kurs avses antalet
studenter som har påbörjat studier på kursen multipli-
cerat med kursens poäng delat med 40.)

Under år 2001 var antalet helårsstudenter i grund-
utbildningen 16 700, en dryg fördubbling sedan 
1990/91.

Linköpings universitet har profilerat sin grundut-
bildning genom att ha en förhållandevis hög andel ut-
bildningsprogram. Andelen helårsstudenter på program
var 81 procent och på fristående kurser 19 procent. Se-
dan 1994/95 har andelen program ökat med ca 11 pro-
cent. Ökningen förklaras bl.a. av att utbyggnaden vid
Campus Norrköping i princip sker genom nya utbild-
ningsprogram och att universitetet sedan 1996 även ger
treåriga vårdutbildningar på uppdrag av Östergötlands
läns landsting.

Om antalet helårsstudenter fördelas på fakultetsom-
råden framgår att ca 47 procent finns vid Filosofiska fa-
kulteten, 12 procent vid Hälsouniversitetet och 41 pro-
cent inom Tekniska högskolan. Sedan 1994/95 har ök-
ningen i absoluta tal varit störst vid Tekniska högskolan
(ca 2 500 helårsstudenter).

Universitetet erbjuder grundutbildning inom natur-
vetenskap och teknik; humaniora, juridik, samhällsve-
tenskap och teologi; medicin och vård; undervisning;
övrigt (praktisk-estetiska kurser) och design (Carl
Malmstenutbildningarna).

Statsmakternas prioritering av naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar avspeglas i att antalet hel-
årsstudenter inom dessa utbildningsområden har ökat
kraftigt vid universitetet sedan 1997 (ca 1 900 helårs-
studenter). En viss ökning finns också inom medicin
och vård, framförallt på de treåriga vårdutbildningarna.
Övriga områden har ungefär lika stor omfattning år
2001 som 1997.

* Fr.o.m. 2002 tillämpas en ny metod för att beräkna antalet stu-
denter (individer).

LiU ÅR 2001 UTVECKLING

GRUNDUTBILDNING

6

2. ÅRET I KORTHET   

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

STUDENTANTALETS UTVECKLING 1994/95-2001

GRUNDUTBILDNINGENS UTVECKLING I ANTAL HELÅRS-
STUDENTER PER FAKULTETSOMRÅDE 1994/95 - 2001

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

 14000

16000

18000

GRUNDUTBILDNINGENS UTVECKLING I ANTAL HELÅRS-
STUDENTER PER UTBILDNINGSOMRÅDE 1994/95 - 2001

FÖRDELNING UTBILDNINGSPROGRAM - FRISTÅENDE KURSER
UTVECKLING 1994/95-2001 (antal HST)

STUDENTER (individer)

Totalt 22 691

varav Linköping 18 825

Norrköping 4 880

Nybörjare på program 4 640

Examinerade 2 234

ANTAL STUDENTER FÖRDELADE PÅ:

Utbildningsprogram 17 434

Fristående kurser 7 438

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR
MED HÖGT SÖKTRYCK
(1:a handssökande / nybörjare)

Filosofiska fakulteten:

Psykologutbildning 6,8

Personal- och arbetsvetenskap 4,6

Användarinriktad systemutveckling 3,9

Hälsouniversitetet:

Sjukgymnastutbildning 8,9

Social omsorgsutbildning 6,2

Läkarutbildning 6,0

Tekniska högskolan:

Industriell ekonomi - internationell 3,1

Informationsteknologi 2,2

Industriell ekonomi 2,1

HELÅRSSTUDENTER 

Totalt 16 659

På utbildningsprogram 13 423

På fristående kurser 3 236

HELÅRSSTUDENTER PER FAKULTET

Filosofiska fakulteten 7 791

Hälsouniversitetet  2 002

Tekniska högskolan 6 867

HELÅRSSTUDENTER 
PER UTBILDNINGSOMRÅDE

Hum, Juridik, Samh.vet,Teologi 5 595

Nat.vet.,Teknik 8 037

Medicin,Vård 1 754

Undervisning 923

Övrigt 323

Design 27



Universitetets studenter är unga; nästan 60 procent är
under 25 år medan endast drygt tio procent är över 34
år. Åldersfördelningen avspeglar utbildningsutbudets
sammansättning med stark tonvikt på utbildningspro-
gram som i första hand vänder sig till ungdomsstude-
rande. 

Sett över hela universitetet är könsfördelningen
jämn; 52 procent av studenterna är kvinnor och 48 pro-
cent män. Stora skillnader finns dock inom enskilda ut-
bildningar. På lärar- och vårdutbildningarna är kvin-
norna i majoritet. På de naturvetenskapliga och teknis-
ka utbildningarna finns en övervikt av män, men gläd-
jande nog har kvinnorna blivit fler. Exempelvis har an-
delen kvinnor bland de nyantagna på civilingenjörsut-
bildningarna ökat från 8 till 27 procent på tjugo år.

Universitetet utfärdade 2 105 examina om minst
120 poäng under år 2001, vilket är drygt 600 fler än
budgetåret 1994/95, en ökning med ca 42 procent. Un-
der samma tid ökade antalet helårsstudenter i grundut-
bildningen med 54 procent. Differensen förklaras bl.a.
av att många utbildningar förlängts.

Grundutbildningens intäkter har sedan 1994/95
ökat från 678 till  1 089 mkr år 2001, d.v.s. med drygt
60 procent. Den del som utgör universitetets utbild-
ningsuppdrag från regering och riksdag dominerar kraf-
tigt. Intäkterna för utbildningsuppdraget anges av ett
s.k. takbelopp, som sedan år 1994/95 ökat med 246
mkr.  År 2001 är takbeloppet 771 mkr.

Om intäkterna till grundutbildning år 2001 fördelas
på fakultetsområden framgår att ca 35 procent dispone-
ras av Filosofiska fakulteten, 24 procent av Hälsouni-
versitetet och 41 procent av Tekniska högskolan.

Linköpings universitet har förnyat grundutbildning-
en både genom riksunika utbildningsprogram och nya
undervisningsformer. Sedan mitten av 90-talet har ett
femtontal längre utbildningsprogram utvecklats, varav
åtta i Norrköping. De flesta av dem var riksunika när de
etablerades. Inom problembaserat lärande är Hälsouni-
versitetet en pionjär. Genom sitt engagemang i det na-
tionella NyIng-projektet har Tekniska högskolan med-
verkat till att förnya svensk ingenjörsutbildning. Vid Fi-
losofiska fakulteten pågår en genomgripande pedago-
gisk förnyelse av lärarutbildningen. Fakulteten har ock-
så fått i uppdrag av regeringen att förnya de pedagogiska
arbetsformerna inom humanistisk och samhällsveten-
skaplig grundutbildning.

UTVECKLINGLiU ÅR 2001

FÖRDELNING KVINNOR - MÄN

Kvinnor Män 
HST %  HST %

Totalt 8 655 52 8 004 48
Filosofiska fakulteten 5 200 67 2 590 33
Hälsouniversitetet 1 597 80 404 20
Tekniska högskolan 1 858 27 5 010 73

ÅLDERSFÖRDELNING Antal Procent
< 25 år - 9 739 58
25-34 år 5 044 30
>34 år - 1 875 12

ANTAL EXAMINA  ≥120 p Antal Procent
Filosofiska fakulteten 940 45
Hälsouniversitetet 459 22
Tekniska högskolan 706 33

GRUNDUTBILDNINGENS INTÄKTER (tkr)
Totalt 1 089 115
varav takbelopp 771 001
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2. ÅRET I KORTHET

Forskningen vid Linköpings universitet präglas av både
hög vetenskaplig och samhällelig relevans och känne-
tecknas av att den förenar ett betydande djup och spets-
kompetens med förmågan att arbeta gränsöverskridan-
de.

I den senaste forskningspolitiska propositionen be-
skrivs Linköpings universitet både som en pionjär och
omdanare av forskarutbildningen, särskilt inom områ-
det forskarskolor.

Som grund för universitetets fortsatta förnyelse lig-
ger universitetets forskningsstrategi. I denna strategi
lyfts fyra profilområden fram: Den informationstekno-
logiska utmaningen, Biomedicin och livsvetenskapernas
teknologier, Hälsa – omsorg – ansvar och Barn, kun-
skapsproduktion, etnicitet och genus. Dessa komplette-
rades våren 2001 med Klimat och miljö och Utbild-
ningsvetenskap.

Forskning och forskarutbildning svarar för 49 pro-
cent av universitetets totala intäkter och grundutbild-
ningen för 51 procent.

Antalet aktiva doktorander (med minst 10-procentig
aktivitetsgrad) har ökat med 65 procent på tio år (från
847 år 1990/91 till 1 396 år 2001). Nära hälften av
doktoranderna finns vid Tekniska högskolan, nästan en
tredjedel vid Hälsouniversitetet och ca en fjärdedel in-
om Filosofiska fakulteten. 

Vid Filosofiska fakulteten och Hälsouniversitetet är
könsfördelningen mellan doktoranderna jämn (andelen
kvinnor är 60 respektive 55 procent). Inom Tekniska
högskolan är andelen kvinnor 24 procent,  vilket  är en
ökning med 3 procent jämfört med 2000 och med 9
procent jämfört med 1994/95.

Antalet professorer steg under år  2001 till  267 
(inkl. adjungerade). Av dessa är 32 kvinnor. Vid Filoso-
fiska fakulteten och Hälsouniversitetet  är en fjärdedel
respektive en femtedel av professorerna kvinnor, medan
det endast finns två kvinnliga professorer (av totalt 122)
vid Tekniska högskolan. På sikt kommer sannolikt an-
delen kvinnliga professorer vid Tekniska högskolan att
öka, eftersom kvinnorna blir allt fler på såväl grundut-
bildningen som forskarutbildningen vid fakulteten. En-
ligt det rekryteringsmål som riksdag och regering satt
upp för universitetet skall 26 procent av de professorer
som nyrekryteras under 2001-2004 vara kvinnor. Ande-
len kvinnor bland de professorer som rekryterades och
befordrades under 2001 var 13 procent.

Antalet professorer vid Campus Norrköping har på
bara några år ökat från 0 till 19 (inkl. adjungerade), var-
av 11 rekryterades under 2001. Två av professorerna är
kvinnor.

LiU ÅR 2001 UTVECKLING

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ANDEL KVINNOR AV AKTIVA DOKTORANDER 
1994/95 - 2001

0

100

200

300

400

500

600

700

ANTAL AKTIVA DOKTORANDER 1994/95 - 2001FORSKARSTUDERANDE

Aktiva forskarstuderande 

Kvinnor Män
Antal % Antal %

Totalt 591 42 805 58

Filosofiska fakulteten 206 60 138 40

Hälsouniversitetet 237 55 191 45

Tekniska högskolan 148 24 476 76

Doktorandanställningar 224 38 368 62

Antal utbildningsbidrag 120 71 49 29

ÅLDERSFÖRDELNING

<30 år 172 38 281 62

30-39 år 219 39 342 61

>39 år 200 52 182 48

FORSKARUTBILDNINGSEXAMINA

Doktorsexamen 49 35 92 65

Licentiatexamen 15 22 54 78

PROFESSORER 32 12 235 88
(varav adjungerade) 1 2 44 98
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2.ÅRET I KORTHET  

Under år 2001 utfärdades 141 doktorsexamina, vilket
är nästan tre gånger så många jämfört med 1990/91, då
51 doktorsexamina utfärdades. Aldrig tidigare har det
vid universitetet under ett år utfärdats så många dok-
torsexamina. Antalet licentiatexamina som utfärdades
under år 2001 var 69. Det är framförallt vid Tekniska
högskolan som denna examen utfärdas. 

Intäkterna till forskning och forskarutbildning upp-
gick år 2001 till 1 044 mkr. Om intäkterna till forsk-
ning och forskarutbildning år 2001 fördelas på fakul-
tetsområden framgår att 22 procent disponeras av Filo-
sofiska fakulteten, 23 procent av Hälsouniversitetet och
55 procent av Tekniska högskolan.

Regering och riksdag har beslutat att under perioden
2001-2003 öka universitetets s.k. fakultetsanslag med
37 mkr för nationella forskarskolor i grundläggande da-
tavetenskap resp. teknisk och naturvetenskaplig didak-
tik, teknisk forskning i Norrköping samt förstärkning
av forskning inom humaniora. Detta är en välbehövlig
förstärkning, mot bakgrund av att fakultetsanslaget re-
alt legat på en konstant låg nivå sedan 1994/95. 

Den kraftiga expansion som ändå har skett av forsk-
ning och forskarutbildning vid universitetet beror till
största delen på universitetets förmåga att dra till sig ex-
terna medel. De största externa bidragen kommer dels
från forskningsstiftelser, forskningsråd, NUTEK/
VINNOVA och andra statliga myndigheter, dels från
organisationer och enskilda såsom Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse.

Linköpings universitet är ett av de lärosäten i landet
som är mest beroende av externa medel för att kunna
bedriva forskning och forskarutbildning. Det framgår
om de externa medlen relateras till universitetets fakul-
tetsanslag. Om ersättning för lokaler inte räknas in är de
externa medlen nästan dubbelt så stora som fakultets-
medlen.

Även i relation till grundutbildningsanslaget är fa-
kultetsanslaget lågt. 

Eftersom grundutbildningen har expanderat mycket
kraftigt under 90-talet medan den anslagsfinansierade
forskningen och forskarutbildningen under samma tid
bara ökat marginellt har fakultetsanslaget i relation till
grundutbildningens s.k. takbelopp sjunkit. Detta bety-
der att trycket ökat ytterligare på universitetet att skaffa
externa medel, bl.a. för att både lärare och studenter
skall ges samma möjligheter som tidigare till forsk-
ningsanknytning.

UTVECKLINGLiU ÅR 2001

FORSKAREXAMINA VID FILOSOFISKA 
FAKULTETEN

1998 1999 2000 2001
Doktorsexamen 22 29 27 38

Licentiatexamen 12 10 9 12

Totalt antal 
examina 34 39 36 50

FORSKAREXAMINA VID 
HÄLSOUNIVERSITETET 

1998 1999 2000 2001
Doktorsexamen 38 42 40 48

Licentiatexamen 6 6 3 -

Totalt antal 
examina 44 48 43 48

FORSKAREXAMINA VID 
TEKNISKA HÖGSKOLAN

1998 1999 2000 2001
Doktorsexamen 44 68 49 55

Licentiatexamen 77 70 51 57

Totalt antal 
examina 121 138 100 112

INTÄKTER FORSKNING /
FORSKARUTBILDNING (tkr)

Totalt 1 043 717

varav fakultetsanslag 391 052
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PERSONAL

LiU ÅR 2001
Antal anställda
Den största ökningen av antalet anställda skedde mellan
åren 1994/95 och 1995/96 och berodde på överflytt-
ningen av personal (ca 150 årsarbetare) från landstinget
i samband med att utbildningsuppdraget för de treåriga
vårdutbildningarna flyttades till universitetet. Om man
bortser från ökningen som är att hänföra till övertagan-
det av de treåriga vårdutbildningarna så har ökningen
av antalet anställda legat kring ca 100 årsarbetare/år för
att sjunka något 1999 och 2000.

Fördelning på olika kategorier
Den kraftigaste ökningen av antalet heltidsekvivalenter
mellan åren 1994/95 och 2001 redovisas i kategorin 
lärare (+ 386). Antalet heltidsekvivalenter inom kate-
gorin doktorander har under perioden ökat med 192.
Kategorierna administrativ/bibliotekspersonal och tek-
nisk personal har under perioden ökat med 132 respek-
tive 102 heltidsekvivalenter. 

Kategori och kön
Andelen kvinnor i kategorin lärare har ökat med 9 pro-
cent  under perioden 1994/95 - 2001. Den största köns-
mässiga förändringen sker mellan 1994/95 och
1995/96 (6 procent) vilket beror på övertagandet av de
treåriga vårdutbildningarna där merparten av lärarna är
kvinnor.

Den mest glädjande förändringen är att andelen
kvinnor bland doktoranderna ökat från 21 till 40 pro-
cent under perioden 1994/95 - 2001. 

Den könsmässiga fördelningen i kategorierna admi-
nistrativ/bibliotekspersonal och teknisk personal har
endast förändrats marginellt mellan 1994/95 och 2001,
på så sätt att andelen kvinnliga tekniker och manliga ad-
ministratörer har minskat något.

2. ÅRET I KORTHET   

ANTAL  ANSTÄLLDA

Heltidsekvivalenter:

Totalt 3 099

Kvinnor 1 517

Män 1 582

Individer:

Totalt 3 331

ANTAL FORSKARE OCH LÄRARE (individer)

Professorer  (inkl. adjungerade) 267

Övriga lärare och forskare 1 061

FÖRDELNINGEN AV PERSONAL PÅ OLIKA 
PERSONALKATEGORIER (heltidsekvivalenter)

ANDELEN KVINNLIGA ANSTÄLLDA PER 
PERSONALKATEGORI 1994/95-2001

PERSONALENS SAMMANSÄTTNING 1994/95-2001 
(heltidsekvivalenter)
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EKONOMI

UTVECKLINGLiU ÅR 2001

UTVECKLING AV ÅRLIG KAPITALFÖRÄNDRING (mkr) 

År 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Kapitalförändring 29  -29   -59   -54  -4 -15

Årets och balanserad 
kapitalförändring  376   347   288   221 217 202

Balanserad kapitalförändring har justerats för 1999 enligt redovisning
i not på sid 86.

INTÄKTER TOTALT (mkr) 2 133 

Anslag 1 340

Avgifter, ersättningar 343

Bidrag 430

Finansiella intäkter 20

KOSTNADER TOTALT (mkr) 2 147 

Personal 1 274

Lokaler 317

Övrig drift 428

Finansiella kostnader 14

Avskrivningar 115

Årets kapitalförändring -15

Årets kapitalförändring
Universitetets omslutning var 2 147 mkr år 2001 och årets
kapitalförändring  var -14,6 mkr. Kapitalförändringen är
därmed -10 mkr jämfört med år 2000. Resultatet ligger
därmed nära den ställda prognosen om ett nollresultat, och
visar på en trendmässigt klart förbättrad ekonomi för Lin-
köpings universitet. Intäktsmässigt var 2001 mindre fram-
gångsrikt än året innan, med en nedgång av bidragen med 6
procent och med en blygsam ökning på 1 procent av intäk-
ter av avgifter och andra ersättningar. Anslagen fortsatte att
öka, 7 procent, om än inte lika mycket som år 2000, då de
ökade med 11 procent. Totalt ökade intäkterna år 2001
med 3 procent (2000: 7%) och kostnaderna ökade med 4
procent (2000: 4%).

Finansiering
Universitetets intäkter (2 133 mkr) ökade totalt under år
2001 med 65 mkr jämfört med år 2000. Anslagen står för
den största ökningen, 82 mkr. Anslagsökningen finns fram-
för allt inom grundutbildningen. Bidragsintäkterna mins-
kade med 26 mkr och avgifter och ersättningar ökade med
4 mkr. Även finansiella intäkter ökade med 4 mkr. Anslags-
ökningen medför att den anslagsfinansierade delen av uni-
versitetets verksamhet ökade från 61 procent år 2000 till 
63 procent år 2001. 

Resursförbrukning
De totala kostnaderna (2 147 mkr) för verksamheten ökade
under 2001 med  3,6 procent (75 mkr). Personalkostnader-
na, som utgör 59 procent av universitetets kostnader, ökade
med 4,7 procent (57 mkr) och lokalkostnaderna med 5,2
procent (16 mkr). Övriga driftkostnader minskade något, 
-0,5 procent (-2 mkr).

Verksamhetsområden
Det ekonomiska resultatet under 2001 för de tre fakulteter-
na framgår enligt följande. Filosofiska fakultetens kapital-
förändring var 8 mkr  (2000: -1 mkr), Tekniska högskolans
-22 mkr (2000: -17 mkr) och Hälsouniversitetets, inkl.
vårdhögskoleutbildningen, var -1 mkr (2000: 13 mkr).

Verksamhetsgrenar
Grundutbildningen har förbättrat sitt resultat med 10 mkr
jämfört med året innan. Kapitalförändringen var    -6 mkr
(2000: -16 mkr). Inom grundutbildningen visade upp-
dragsutbildningen en positiv kapitalförändring, 2 mkr
(2000: 1 mkr). Kapitalförändringen för forskning och fors-
karutbildning var negativ, -9 mkr, medan motsvarande siff-
ra år 2000 var 13 mkr. Av årets kapitalförändring svarade
uppdragsforskningen för -6 mkr (2000: 2 mkr).

2. ÅRET I KORTHET  
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3. Grundutbildning

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. Hu-
vuddelen av de nya platserna har använts till tek-
nisk och naturvetenskaplig utbildning i Norrkö-
ping. Övriga har gått till utbyggnad av läkarutbild-
ningen, och förstärkning av utbudet i humaniora-
samhällsvetenskap. Dessutom har ett antal nya ut-
bildningar tillkommit. Vidare har universitetet på
uppdrag av landstinget i Östergötland sedan 1996
givit ett antal treåriga vårdutbildningar (ca 
1 700 studenter). Fr.o.m. 2002 ingår dessa i riksda-
gens utbildningsuppdrag till Linköpings universi-
tet. Mot denna bakgrund ingår de treåriga vårdut-
bildningarna i presentationen av detta avsnitt, till
skillnad mot tidigare årsredovisningar.

Hur stor tillväxten är mäts bäst om antalet hel-
årsstudenter (HST, se definition på s. 13)  studeras
i stället för antalet individer. Ett jämförelseproblem
avseende antalet individer uppstod nämligen då
det statliga budgetåret övergick från läsår till kalen-
derår. Antalet för första gången registrerade stu-
denter (individer) under ett kalenderår blir betyd-
ligt större än om näraliggande läsår studeras. Detta
beror i sin tur på att en och samma person normalt
under ett läsår studerar både en höst- och påföljan-
de vårtermin medan det under ett kalenderår i
större utsträckning är olika personer som läser vår-
och påföljande hösttermin. HST-begreppet har
också den fördelen att det tar hänsyn till studiernas
omfattning. Utvecklingen av antalet helårsstuden-
ter framgår av figur 3.1.

Räknat i helårsstudenter har utbildningen mel-
lan åren 2000 och 2001 ökat från 15 622 till 16 659
HST. Sedan läsåret 1990/91 har antalet helårsstu-
denter ökat med 110 procent. Antalet registrerade
studenter/individer (exkl. omregistrerade) var 22 691
under 2001, att jämföra med  21 735  år 2000. 

Fr.o.m. 2001 tillämpas en mer rättvisande me-
tod för att beräkna antalet individer. Även jämfö-
relsetalen för 2000 har räknats om med denna metod. 

Antalet studenter på utbildningsprogram upp-
gick år 2001 till 17 434 medan antalet studenter
på de fristående kurserna var 7 438. Jämfört med
år 2000 innebär detta en ökning med ca 900 stu-
denter på utbildningsprogrammen och en ökning
med ca. 250 studenter på de fristående kurserna.

Drygt 2 000 studenter bedriver studier både på
program och fristående kurs. 

Utbildningsutbudet
I beskrivningen nedan av grundutbildningsutbu-
det är antalet helårsstudenter (HST) utgångspunk-
ten för beräkningarna, om inget annat sägs.

81 procent av grundutbildningen utgörs av ut-
bildningsprogram och 19 procent av fristående
kurser (se s. 6 i Året i korthet). Sedan läsåret
1994/95 har andelen utbildningsprogram ökat
med 11 procent. Eftersom studieresultaten är nå-
got bättre på program än på fristående kurser blir,
med antalet helårsprestationer som beräknings-
grund (se definition nedan), andelen utbild-
ningsprogram ännu större (83 procent).

Att andelen utbildningsprogram ökar beror
bl.a. på att programmen prioriteras i utbudet och
att vissa särskilda åtaganden (som universitetet till-
delats av regering och riksdag) som avsett friståen-
de kurser upphört.

Av universitetets grundutbildningsutbud finns
47 procent vid Filosofiska fakulteten, 12 procent
vid Hälsouniversitetet och 41 procent inom Tek-
niska 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. Det minsta
är design (Carl Malmsten-utbildningarna i Stock-
holm). Mellan åren 2000 och 2001 har den största
ökningen skett inom teknik (422 helårsstudenter),
samhällsvetenskap (302 helårsstudenter) och na-
turvetenskap (144 helårsstudenter). 

Fördelningen på fördjupningsområden framgår
av figur 3.6. Andelen kurser på C- och D-nivå var
29 procent under 2001, alltså  något större än 2000.

Studenterna
Studerandepopulationen har en jämn könsfördel-
ning med 52 procent kvinnor och 48 procent män,
d.v.s. ungefär samma fördelning som föregående år
(se figur 3.4). Nedbrutet per utbildningsområde
framträder emellertid ett välbekant och traditio-
nellt mönster: den största andelen kvinnor finns
främst inom undervisning, teologi, humaniora och
samhällsvetenskap medan männen dominerar in-
om teknik och naturvetenskap. Se figur 3.3.

   

 

3.1 Utveckling av antalet helårsstudenter (HST)

3.3 Helårsstudenternas fördelning på 
utbildningsområde och kön 2001

3.2 Helårsstudenternas fördelning 
på fakultetsområden 2001



Majoriteten av studenterna utgörs av ungdoms-
studerande. 58 procent av de studerande är under
25 år medan de studerande över 34 år endast sva-
rar för 11 procent (se figur 3.5). Jämfört med läså-
ret 1995/96 har dock en förskjutning skett (9 pro-
cent) från åldersgruppen under 25 år till de äldre
grupperna. Förhållandevis störst andel äldre stu-
denter finns inom undervisning och vård medan
de yngre främst finns inom naturvetenskap och
teknik.

Rekrytering
Linköpings universitet är ett av de mest riksrekry-
terande lärosätena där drygt hälften av alla nyan-
tagna kommer från orter utanför närområdet (de-
finierat som Östergötlands län och angränsande
delar av Jönköpings, Kalmar och Södermanlands
län). Som framgår av figur 3.7 på nästa sida är det
emellertid stora skillnader i rekryteringsprofil
mellan olika utbildningar. Vissa utbildningar och
grupper av utbildningar rekryterar studenter från
hela landet, t.ex. civilingenjörsprogrammen, me-
dan andra har en utpräglat regional rekrytering,
t.ex. högskoleingenjörs- och lärarprogrammen. 

I Östergötlands län har intresset för universi-
tetsstudier länge varit lägre än riksgenomsnittet,
men sedan 1995/96 har glädjande nog andelen
högskolenybörjare från Östergötland i åldern 18-
64 år ökat från 10,1 till 11,3 promille och ligger
nu praktiskt taget på riksgenomsnittet. Under
samma tid har andelen studenter från Norrköping
ökat från 8,9 till 11,0 promille. Utbyggnaden av
universitetet vid Campus Norrköping har säkert
haft stor betydelse för denna ökning. En fortsatt
förbättrad rekrytering från närområdet ligger högt
på universitetets prioriteringslista.

Det genomsnittliga antalet förstahandssökande
till utbildningsprogrammen är fortfarande högt,
även om en viss minskning har skett  på senare år.
Se tabell 3.1. Rekryteringsläget är fortfarande gott
vid alla fakulteter. Av universitetets 77 utbild-
ningsprogram med antagning under år 2001 hade
64 fler förstahandssökande än nybörjare. 36 pro-
gram hade fler än två förstahandssökande per
nybörjare. Det finns dock ett orosmoln som kan
komma att få stora konsekvenser för svensk ut-
bildning och forskning i framtiden: Söktrycket är
lågt till de naturvetenskapliga specialiseringarna
av lärarutbildningsprogrammen. Detta gäller hela
landet.

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

Universitetet bedriver en omfattande informa-
tionsverksamhet i hela landet som syftar till att sti-
mulera intresset för högre studier. Stommen i
verksamheten är tryckta utbildningskataloger och
webbaserad information. Över 80 procent av de
nyantagna studenterna anger dessa informa-
tionskällor som de viktigaste för utbildningsvalet.
Dessa kompletteras med uppsökande verksamhet
i gymnasieskolan (under 2001 besöktes ett 100-tal
gymnasier, främst i Mellan- och Sydsverige) samt
"öppet-hus"-aktiviteter på hemmaplan. I den
uppsökande verksamheten är det studenter som
möter gymnasister och andra potentiella stude-
rande, detta för att kunna ge en trovärdig bild av
hur det är att vara student idag. De generella in-
satserna kompletteras med riktade projekt som
syftar till att stimulera till mer otraditionella ut-
bildningsval.

12 Grun- 13

3. Grundutbildning

3.1 TILLSTRÖMNING AV STUDENTER

1998 1999 2000 2001
Nybörjarplatser

Utbildningsprogram 3 725 3 818 4 204 4 640

Fristående kurser 8 019 8 451 8 556 8 989

Antal 1:a handssökande

Utbildningsprogram 9 874 10 232 9 444 10 915

Fristående kurser* 54 414 53 589 47 998 38 057

1:a handssökande per nybörjarplats

Utbildningsprogram 2,65 2,68 2,25 2,35

Fristående kurser* 6,79 6,34 5,61 4,23

*för fristående kurser motsvarar siffrorna det totala antalet sökande

3.5 Helårsstudenternas åldersfördelning 2001

3.6 Helårsstudenternas fördelning på 
fördjupningsområden 2001

3.4  Helårsstudenternas könsfördelning 2001

Begreppen helårsstudent och
helårsprestation är grundläggande
i resursfördelningssystemet:

registrerade stud x kursens poäng

40

godkända stud x kursens poäng

40

HST =

HPR =
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3. Grundutbildning

En viktig faktor för rekryteringen är tillgången på
studentbostäder. För att tillgodose behovet av bo-
städer samarbetar universitetet med berörda kom-
muner.

REDOVISNING AV STATLIGT
UTBILDNINGSUPPDRAG 

1.Takbelopp och mål antal hel-
årsstudenter år 2001
Antalet registrerade studenter inom utbild-
ningsuppdragets ram i form av helårsstudenter
(HST) och antalet utförda helårsprestationer
(HPR) under år 2001 samt de intäkter som där-
med genereras framgår av tabell 3.2. 

Linköpings universitet har under 2001 haft en
överproduktion vad gäller den anslagsfinansierade
grundutbildningen som motsvarar 18,2 mkr. För
2000, 1999, 1998 och 1997 var överproduktionen
6,5 mkr, 22,6 mkr, 27,7 mkr respektive 52,6 mkr.
Medel motsvarande 10 procent av 2001 års takbe-
lopp (771 001 tkr), d.v.s. 77 100 tkr, får föras över
till kommande budgetår.

Om antalet helårsprestationer sätts i relation till
antalet helårsstudenter får man prestationsmåttet
HPR/HST (redovisas också i tabell 3.2). Den ge-
nomsnittliga prestationskvoten är 82 procent
(2000: 82%, 1999: 81%, 1998: 81%, 1997:
84%). Prestationskvoten blir något lägre än vad
den borde genom att antalet helårsprestationer för
studenter som studerar någon period utomlands
inte får tillgodoräknas. Prestationskvoten är högst
inom områdena design, medicin, undervisning
och samhällsvetenskap. Kvinnor har i genomsnitt
något bättre studieresultat (prestationskvot 85%)
än män (80%). Äldre studerande, d.v.s. äldre än 34
år, (84%) presterar mer än yngre studenter (79%).
Beroende på utbildningsval varierar dock dessa
värden.

2. Examensmål

Antalet examina med examensmål som utfärdades
under 2001 framgår av tabell 3.3. Eftersom 2001
är första året i en fyraårsperiod  är det för tidigt att
prognosticera om respektive examensmål nås eller
ej. I förhållande till 2000 ligger antalet examina på
samma nivå. Övriga examina om minst 120 poäng
redovisas också i tabell 3.3. Antalet helårsstudenter
i vissa utbildningar redovisas i tabell 3.4. 

3.7 Geografisk rekrytering till utbildningsprogram
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3. Underrepresenterat kön
Tekniska högskolan arbetar sedan länge aktivt för
att öka antalet kvinnor inom teknik och naturve-
tenskap. Andelen kvinnor ökar också. Att notera är
att detta sker samtidigt som utbildningsutbudet
inom dessa områden har expanderat. På civiling-
enjörsprogrammen har andelen kvinnor bland
nybörjare ökat från 8 till 27 procent på drygt 20 år.

Största andelen kvinnor bland nybörjarna år 2001
finns på teknisk biologi (63%), medieteknik
(38%), industriell ekonomi-internationell (50%)
och det nya programmet teknisk fysik och elektro-
teknik-internationell (48%). På de matematisk-
naturvetenskapliga programmen är 47 procent av
nybörjarna kvinnor. På högskoleingenjörsutbild-
ningarna är andelen kvinnor bland nybörjarna to-

Utbildningsområde Antal Antal Ersättning Procent Prestationskvot 
HST HPR (tkr) av ers. HPR/HST  (%) 

Humaniora 1 498 1 209 38 153 5 81

Teologi 156 125 3 954 1 80

Juridik 425 311 10 360 1 73

Samhällsvetenskap 3 332 2 802 86 486 11 84

Naturvetenskap 3 172 2 538 204 825 26 80

Teknik 4 692 3 816 305 048 39 81

Vård 31 20 1 859 0 65

Medicin 668 583 65 258 8 87

Undervisning 915 795 51 244 6 87

Övrigt 323 252 16 905 2 78

Design 27 28 5 067 1 104

Summa 15 239 12 479 789 159 82

Takbelopp 771 001

Sparade helårsprestationer (överproduktion) från 2001 18 158
Värde av tidigare sparade helårsprestationer 71 242
(som fördes över till 2001)

Summa sparade helårsprestationer 89 400

Sparade helårsprestationer som får överföras till 2002 77 100
(10% av takbeloppet)

NT-utbildning (takbelopp = 11 098) 11 093

Summa intäkter av utbildningsuppdrag 782 094

3.2 PRESTATIONER OCH INTÄKTER 2001 UTBILDNINGSUPPDRAGET

1.Takbelopp och mål antal helårs-
studenter år 2001

• Totalt minst 14 470 helårsstudenter varav
minst 7 535 inom de naturvetenskapliga och
tekniska utbildningsområdena (exkl. NT-ut-
bildning).
• Takbelopp: 771 001  tkr
• Maximal ersättning för NT-utbildning:
11 098 tkr
(Redovisas i tabell 3.2.)

2. Examensmål
Universitetet skall under år perioden 2001-
2004 utfärda minst följande examina:
Magisterexamen  1 780
Civilingenjörsexamen 2 340
Lärare med inriktning mot grund-
skolans senare år och gymnasieskolan 840

För 2001 bör examinationen i förhållande till
2000 öka 
- inom högskoleingenjörsutbildningen
- bland examinerade lärare med matematisk-
naturvetenskaplig  inriktning
(Redovisas i tabell 3.3 och faktaruta  nedan.)

3. Underrepresenterat kön
Universitetet bör vidta ytterligare åtgärder
för att
- öka andelen kvinnor inom de naturveten-
skapliga och tekniska utbildningar där kvin-
nor är underrepresenterade
- öka andelen män inom de lärarutbildningar
och vårdutbildningar där män är underrepre-
senterade. (Redovisas på s.15 och 16.)

1997 1998 1999 Totalt Examensmål 2000 Examensmål 2001 Examensmål
1997 - 1999 2000 2001 - 2004

Examina med examensmål

Magisterexamen 352 386 424 1 162 900 509 367 519 1 780

Civilingenjörsexamen 455 494 517 1 466 1 500 465 567 467 2 340

Lärare med inriktning mot grundskolans 
senare år och gymnasieskolan 145 168 186 499 565 154 237 159 840

Övriga examina ≥120 poäng

Läkarexamen 66 71 73 210 85 71

Högskoleingenjörsexamen 36 78 79 193 96 109

Grundskollärarexamen 1-7 91 105 93 289 85 84

Barn- och ungdomspedagogisk examen 161 149 135 445 123 116

Slöjdlärarexamen 37 45 28 110 32 28

Psykologexamen 21 19

Teologie kandidatexamen 6 8

Kandidatexamen 206 200 183 589 209 226

Examina enligt äldre studieordning 30 65 35 130 42 7

Summa examina ≥120 poäng 1 579 1 761 1 753 5 093 1 827 1 813

Examina < 120 poäng 160 185 163 508 115 129

Totalt antal examina 1 739 1 946 1 916 5 601 1 942 1 942

Examina från treåriga vårdutbildningar redovisas i tabell 3.14, s. 25

3.3    EXAMINA 1997-2001

Antalet examinerade lärare med matematisk-
naturvetenskaplig inriktning var 81 st. år 2001
(2000:76).
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talt 22 procent år 2001. På Carl Malmstenutbild-
ningarna är andelen kvinnor bland nybörjarna 52
procent.

Trots olika åtgärder under flera år har andelen
män inom lärarutbildningarna bara ökat margi-
nellt. Genomsnittliga andelen män bland nybör-
jarna på lärarutbildningarna 2001 är ca 23 pro-
cent. Universitetets långsiktiga satsning med en
halv tjänst vid Filosofiska fakulteten för informa-
tions- och rekryteringsåtgärder i syfte att öka ande-
len män i lärarutbildningen fortsatte under 2001.
Det står klart att flera yttre faktorer påverkar köns-
fördelningen vid val av utbildningsprogram. Ett
samarbete med Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen
och kommuner har resulterat i att ett projekt med
ett s.k. preparandår för arbetslösa män som vill sö-
ka sig till läraryrket, startar 2002. 

Vid Hälsouniversitetet har manliga nätverk bil-
dats och i utbildningsinformationen har manliga
perspektiv lyfts fram. En grupp manliga studenter
har fått i uppdrag att komma med förslag om hur
fler män kan rekryteras till vårdutbildning. Tidiga-

re åtgärder för att rekrytera fler män har inte lett
till större förändringar vad gäller andelen män på
de treåriga vårdutbildningarna (14% år 2001).
Nya vägar måste prövas om resultat skall uppnås.

4. Särskilda åtaganden 
Antalet studenter i NT-utbildning med särskilt
vuxenstudiestöd, basårsutbildning och antal delta-
gare i kurser i svenska för utomnordiska gäststu-
denter redovisas i tabell 3.5.

5. Övriga krav
För att ge en bild av universitetets fort- och vida-
reutbildning resp. distansutbildning redovisas an-
talet studenter, helårsstudenter och helårsprestatio-
ner för kvälls- och helgkurser, uppdragsutbildning
och distansutbildning i tabell 3.6. Eftersom en och
samma student etc. kan förekomma i mer än en
kategori, och indelningen i kategorier förändrats
mellan 1998 och 1999, låter sig en jämförelse med
1998 och tidigare år inte göras. 

1998 1999 2000 2001
Studenter Helårs- Helårs- Studenter Helårs- Helårs- Studenter Helårs- Helårs- Studenter Helårs- Helårs-

studenter prestationer studenter prestationer studenter prestationer studenter prestationer

NT-utbildning 253 219 241 223 185 177 122 117

Basår (exkl NT-utbildning) 266 138 142 197 197 156 372 199 188 313 158 138

Svenska för utomnordiska

gäststudenter 34 17 8 26 17 10 55 7 7 94 13 9

3.5    ANTAL STUDENTER I NT-UTBILDNING, BASÅRSUTBILDNING SAMT SVENSKA FÖR UTOMNORDISKA GÄSTSTUDENTER

1999 2000 2001
Studenter Helårs- Helårs- Studenter Helårs- Helårs- Studenter Helårs- Helårs-

studenter prestationer studenter prestationer studenter prestationer

Distansutbildning 829 174 154 901 155 129 1 024 205 149

Uppdragsutbildning 1 514 263 266 1 181 212 312 1 227 248 280

Kvälls- och helgkurser 1 196 201 122 1 347 221 158 1 638 299 207

3.6    ANTAL STUDENTER I DISTANSUTBILDNING, UPPDRAGSUTBILDNING SAMT KVÄLLS- OCH HELGKURSER

1998 1999 2000 2001
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Linköpings universitet totalt 6 476 7 024 13 500 6 666 7 230 13 894 7 090 7 313 14 403 7 570 7 848 15 421

varav

Naturvetenskapliga och tekniska utbildn. områdena 2 037 4 507 6 544 2 237 4 800 7 037 2 515 4 923 7 438 2 727 5 277 8 004

(exklusive NT-utbildning) 1 911 4 401 6 312 2 135 4 682 6 817 2 430 4 823 7 253 2 666 5 215 7 881

Civilingenjörsutbildning 790 2 900 3 690 969 3 170 4 139 1 004 3 166 4 170 1 114 3 438 4 552

Högskoleingenjörsutbildning 152 588 740 189 673 862 206 671 877 213 712 925

Lärarutbildning 1 476 587 2 063 1 485 525 2 011 1 502 471 1 973 1 654 507 2 161

Läkarutbildning 237 203 440 241 194 435 247 185 432 275 192 467

Psykologutbildning 76 32 108 98 38 136 111 44 155 122 55 177

3.4    ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA UTBILDNINGAR I UNIVERSITETETS UTBILDNINGSUPPDRAG

UTBILDNINGSUPPDRAGET

4. Särskilda åtaganden, NT-utbildning
Universitetet skall anordna naturvetenskapli-
ga utbildningar för studerande med särskilt
vuxenstudiestöd (s.k. NT-utbildning) för de
studerande som inom ramen för tidigare års
särskilda åtaganden påbörjat sådan utbildning.
(Redovisas i tabell 3.5)

5. Övriga krav

- Basår
Universitetet skall erbjuda s.k. basår enligt
förordningen om behörighetsgivande förut-
bildning vid universitet och högskolor.
(Redovisas i tabell 3.5)

- Svenska för utomnordiska gäststudenter
Universitetet skall beakta behovet av svens-
ka för utomnordiska gäststudenter.
(Redovisas i tabell 3.5)

- Fort- och vidareutbildning, distans-
utbildning
Tillgängligheten av fortbildning, vidare-
utbildning och distansutbildning bör öka i
förhållande till 2000.
(Redovisas i tabell 3.6.)



INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Grundutbildningsanslagets utveckling under peri-
oden 1990/91-2001 framgår av tabell 3.7 och fi-
gur 3.8. Medan grundutbildningsanslaget under
perioden ökat med 54 procent har antalet stude-
rande (exklusive de treåriga vårdutbildningarna)
ökat med 96  procent.

Grundutbildningens intäkter genereras för-
utom av utbildningsuppdraget (se s. 15) av andra
anslag (t.ex. ersättning för klinisk utbildning) och
av externa intäkter, t.ex. från beställd utbildning (i
huvudsak vårdutbildning enligt avtal med lands-
tinget i Östergötland) och uppdragsutbildning.

De totala intäkterna för budgetåret 2001 som
avser grundläggande högskoleutbildning uppgår
till ca 1 089 mkr* (inkl. finansiella intäkter), vilket

är en ökning med ca 132 mkr* i jämförelse med
2000. 

Kostnaderna för den grundläggande högsko-
leutbildningen uppgick under budgetåret 2001 till
1 095 mkr* (inkl. finansiella kostnader), vilket i
nominella tal är 121 mkr* mer än året innan.
Kostnaderna fördelas på kostnadsslagen personal-
kostnader, lokalkostnader, övriga driftkostnader,
finansiella kostnader och avskrivningskostnader.
Den totala kostnaden för grundläggande högsko-
leutbildning fördelad på fakultetsområden redovi-
sas i Verksamhetsgrensfördelning s. 78.

*I förhållande till år 2000 har anslaget för klinisk utbildning
och forskning fördelats annorlunda på verksamhetsgrenarna
grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning.
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3.8 Relativ utveckling av studerandeantal 
respektive grundutbildningsanslag

3.8    INTÄKTER GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING (tkr)

1998 1999 2000 2001

Utbildningsuppdrag 630 077 669 449 722 560 782 094

Övriga anslag1) 25 034 21 075 55 552 122 446 *)

Summa anslagsfin. grundutbildning 655 111 690 524 778 112 904 540

Bidrag grundutbildning 4 812 17 086 10 552 8 728

Beställd utbildning 78 485 86 397 84 548 87 859

Övrig uppdragsutbildning 90 954 40 873 40 523 48 706

Övriga avgifter och ersättningar 5 469 45 073 39 424 33 294

Finansiella intäkter 4 749 3 524 4 171 5 988

Summa grundutbildning 839 580 883 477 957 329 1 089 115

1) Övriga anslag avser i huvudsak medel för klinisk utbildning och forskning. För 2000 och 2001 

tillkommer den särskilda pensionsavgiften. För 2001 även 571 tkr till sjuksköterskeutbildningen.

3.7   GRUNDUTBILDNINGSANSLAGETS UTVECKLING (tkr)

1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001

Nominellt belopp 298 044 367 330 405 655 450 091 488 977 519 149 558 660 593 601

Realt belopp 384 771 468 414 489 036 512 574 547 077 559 066 572 926 593 601

Ökning 100 122 127 133 142 145 149 154

Anm: SCB:s omvärldsfaktor “Statlig konsumtion” per den 1 febr 2002 har använts för omräkning till realt belopp. Beloppen är omräknade med pris- 

och löneomräkning 1990/91 - 1992/93. Fr.o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för full jämförbarhet.
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3.9    GRUNDUTBILDNING VID LINKÖPINGS UNIVERSITET 2001
FILOSOFISKA FAKULTETEN HÄLSOUNIVERSITETET TEKNISKA HÖGSKOLAN

UTBILDNINGSPROGRAM

Filosofisk utbildning:
Affärsjuridik med Europainriktning, 160 p
Användarinriktad systemutveckling, 80 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
Statistik, 160 p
Systemvetenskap, 160 p

Magisterutbildning, påbyggnad:
Pedagogiskt arbete, 40 p
Tema Barn, 40 p
Tema Kommunikation, 40 p
Specialpedagogik, 40 p
Tema teknik-design-kommunikation, 40 p

Magisterprogram med engelska  som 
undervisningsspråk:
Adult Learning and Global Change, 40 p
Applied Ethics, 40 p
International and European Relations, 60 p
Science,Technology and Society, 50 p
Strategy and Culture, 40 p

Lärarutbildning:
Barn- och ungdomspedagogisk utb, 120 p
Grundskollärare, åk 4-9, Norrköping, 180 p
Folkhögskollärarutbildning, 40 p
Lärarprogrammet, estetisk ingång, 120-180 p
Lärarprogrammet, mat/nat ingång, 140 -180 p
Lärarprogrammet, naturvet. tema/annat ämne, 140-180 p
Lärarprogrammet, samhällsvet. ingång, 140-180 p
Lärarprogrammet, språk o litt. ingång, 140-180 p
Grundskollärarprogrammet, åk 1-7, 140 p
Grundskollärarprogrammet, åk 4- 9, 180 p
Gymnasielärarutbildning, 200 p
Gymnasielärarutbildning, sen ingång, 40 p
Slöjdlärarprogrammet, 120 p

FRISTÅENDE KURSER: ca 280

HST: 7 791
HPR: 6 543

Kostnad: 351 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

UTBILDNINGSPROGRAM

Vårdhögskoleutbildning:
Arbetsterapeututbildning, 120 p
Barnmorskeutbildning, 20 p
Sjukgymnastutbildning, 120 p
Sjuksköterskeutbildning, Linköping, 120 p
Sjuksköterskeutbildning, Norrköping, 120 p
Social omsorgsutbildning, 120 p

Statlig utbildning:
Läkarutbildning, 220 p
Medicinsk biologi, 160 p
Receptarieutbildning, 120 p
Folkhälsovetenskapliga programmet, 120 p

Magisterutbildning:
Folkhälsovetenskap, 40 p

FRISTÅENDE KURSER: 60

HST: 2 002
HPR: 1 779

Kostnad: 247 mkr (exkl. uppdragsutbildning)

UTBILDNINGSPROGRAM

Civilingenjörsutbildning:
Datateknik, 180 p 
Elektronikdesign, 180 p
Industriell ekonomi, 180 p
Industriell ekonomi, internationell, 180 p
Informationsteknologi, 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

Magisterprogram med engelska som 
undervisningsspråk:
Communication and Interactivity, 60 p
Manufacturing Management, 60 p
Material Physics, 60 p
SoC-ware Integrated System, 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,1 60 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
Medie- och kommunikationsteknik, 120 p

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

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

FRISTÅENDE KURSER: 140

HST: 6 867
HPR: 5 454

Kostnad: 442 mkr (exkl. uppdragsutbildning)
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TEKNISKA HÖGSKOLAN (LiTH)
LiTH erbjuder ett brett spektrum av utbildningar
omfattande civilingenjörs- och högskoleingenjörs-
program, yrkestekniska högskoleprogram samt
matematisk-naturvetenskapliga och dataveten-
skapliga utbildningar. Utbildningarna finns inom
många nya områden och kännetecknas av att vara
gränsöverskridande. Nya satsningar ligger t.ex. in-
om det s.k. life science-området och utbildningar
som erbjuder det senaste inom medieteknik, IT
och modern elektronik. Yrkesexamina ges stor vikt
och programupplägget utvecklas ständigt för att
möta de krav som ställs på den moderna ingenjö-
ren. LiTH ger också ett antal fristående kurser och
påbyggnadsprogram (magisterprogram). De senare
ges på engelska och är riktade såväl till utländska
som svenska studenter. 

Efterfrågan på utbildningarna
Civilingenjörsutbildning: Alla program har god ef-
terfrågan och ett högt antal förstahandssökande. Un-
der 2001 kom LiTH på andra plats bland de tek-
niska högskolorna/universiteten i landet som er-
bjuder civilingenjörsutbildning vad gäller antal
förstahandssökande/plats. Jämförelse av antalet
förstahandssökande år 2000 (2 118) och år 2001
(1 883) visar ingen uppgång men ett fortsatt stort
intresse för utbildningarna. Positivt är också att år
2001 andelen kvinnor ökade bland de nyantagna.
främst på teknisk biologi och medieteknik och på
utbildningarna i industriell ekonomi resp. teknisk
fysik och elektroteknik-internationell.

Matematisk-naturvetenskaplig utbildning: Antalet
förstahandssökande till de naturvetenskapliga pro-
grammen är lägre än för civilingenjörsprogram-
men, men söktrycket måste ändå anses vara bra ur
ett nationellt perspektiv. Andelen kvinnor är hög
(47%) och visar en uppgång sedan 2000. Fysikpro-
grammet visar en bekymrande nedgång men
mycket positivt är det intresse som visats för ny-
satsningen i kemisk biologi. 

Högskoleingenjörsutbildning: LiTH kan som en av
få uppvisa ett totalt söktryck på mer än en sökande
per plats (1,27) inom högskoleingenjörsutbild-
ningarna. Särskilt stort är intresset för elektrotek-
nik och datateknik medan kemiteknik tyvärr inte
visar en uppgång av år 2000:s låga siffra. Den
mycket positiva ökningen av andelen kvinnor in-
om byggnadsteknik fortsätter och utbildningen
har idag 47 procent kvinnor. Totalt sett ökade an-

delen kvinnor på högskoleingenjörsprogrammen
från 21 procent år 2000 till 22 procent år 2001. 

Yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH): Jämfört
med 2000 har antalet nybörjare ökat något inom
industriell elektronik, positivt är också att årets ny-
antagna omfattar 5 kvinnor. Någon nyantagning
har tyvärr inte skett inom industriell träteknik, på
grund av lågt intresse.

Carl Malmsten-utbildningarna har hela 4,3 första-
handssökande/plats och 52 procent  är kvinnor. 

Fort- och vidareutbildning samt distansutbildning:
Här ingår kurser i t.ex. entreprenörskap, ekonomi,
språk, medicin och IT. Antalet kurser år 2001 var
30 (7) och omfattningen varierade från 2 till 15
poäng. Kurserna gavs på halvfart, kvartsfart och
vissa på distans. Under år 2001 deltog 712 (277)
studenter, motsvarande 104 (40) helårsstudenter, i
detta utbud, en ökning jämfört med föregående år.
Antalet helårsprestationer var 52 (16). Siffrorna in-
om parentes anger den andel som genomfördes
som distansutbildning. Ingen av distanskurserna
hade obligatoriska sammankomster.

LiTH erbjuder också ett antal platser på pro-
gramkurser som fristående kurs. Ca 250 helårsstu-
denter deltog i sådana kurser.

Behörighetsgivande förutbildning (basår): Intresset
för basåret är fortsatt stort. Under 2001 gick 150
helårsstudenter basåret, som blev en viktig rekry-
teringskälla för främst dataingenjörsprogrammet,
medie- och kommunikationsteknikprogrammet
samt civilingenjörsprogrammet i industriell ekono-
mi. Tyvärr var intresset mycket litet för de basårs-
platser som förlagts till Katrineholm hösten 2001,
och utbildningen fick ställas in. 

Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar med
särskilt vuxenstudiestöd (NTSVUX): Under år 2001
har 100 helårsstudenter studerat inom NTSVUX.
Prestationskvoten för denna grupp är mycket hög
då antalet helårsprestationer är 95.

Återrapportering av utbildnings-
uppdraget
Under 2001 har 467 civilingenjörer utexaminerats.
Examensmålet för perioden 2001-2004 är 2 340
civilingenjörer. Examensmålet för fyraårsperioden
skulle kunna uppfattas som 585 examina per år
men detta ger en felaktig bild då utbyggnadstakten
sedan 1997 varit omfattande. Att detta mål inte
nås under 2001 beror därför till stor del på att de

Fakultetens utbildningsuppdrag
• minst 2 340 civilingenörsexamina under

perioden 2001-2004. (Redovisas i tabeller-
na 3.3 och 3.10.)

• minst 350 magisterexamina under perio-
den 2001-2004. (Redovisas i tabell 3.10.)

• en ökning i förhållande till 2000 av antalet
utfärdade högskoleingenjörsexamina.
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.10.)

• minst 6 250 helårsstudenter under år 2001
inom utbildningsområdena naturveten-
skap och teknik. (Redovisas i tabellerna 3.3
och 3.10.)

• minst 4 550 helårsprestationer under 2001
inom ramen för utbildningsprogram.
(Redovisas i tabell 3.10.)

• vidta ytterligare åtgärder för att öka 
andelen kvinnor. (Redovisas  på s. 15.)
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studenter som höstterminen 1997 påbörjade studi-
er i Norrköping i samband med den stora utbygg-
nad som inleddes då, nu arbetar med sin examens-
arbeten och ännu inte helt avslutat sina studier.
Antalet magisterexamina som utfärdats under
2001 är 109, vilket betyder att universitetsstyrel-
sens uppdrag till LiTH om 350 magisterexamina
under perioden 2001-2004 ser ut att nås med god
marginal. Vad gäller examina inom ingenjörsut-
bildningen så är ökningen 13 procent jämfört  med
år 2000. Utbildningsuppdraget vad gäller HST
och HPR är fullgjort med god marginal. Antalet
helårsprestationer och antalet helårsstudenter ökar
jämfört med år 2000 och orsaken till ökningen är
framförallt utbyggnaden av Campus Norrköping.

Utvecklingsarbete 
LiTH inrättade 1997 tre nya civilingenjörspro-
gram vid Campus Norrköping; elektronikdesign,
kommunikations- och transportsystem och medie-
teknik. Det finns även en gemensam ingång med
nybörjarplatser som inte är låsta till något program
och där studenterna efter ett år väljer något av de
tre nämnda programmen. Under år 2001 inledde
många av de studenter som påbörjat studierna år
1997 examensarbeten och den första civilingenjö-
ren från Campus Norrköping utexaminerades.

Linköpings universitet, Chalmers, KTH samt
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ingår i ett samarbetsprojekt för att utveckla nya

principer för "civilingenjörsutbildningar" enligt
CDIO-principen (Conceive Design Implement
Operate). Under året utvärderades projektet av en
internationell utvärderingsgrupp utsedd av finan-
siärerna Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ut-
värderarna var imponerade av det arbete som gjorts
och skrev bl.a. ”We strongly recommend that this
program be continued”.

Ett magisterprogram inom området Socware -
Integrerade system för kommunikation och media
startades hösten 2001 och blev det femte magister-
programmet med internationell rekrytering vid
LiTH. Inför 2002 planeras ytterligare ett program
inom ”Human Factors in Aviation” i samarbete
med Nanyang Technological University i Singapore.

På högskoleingenjörsprogrammen pågår en ut-
veckling av frivillig varvad utbildning där teoretis-
ka och praktiska moment på högskolan varvas med
avlönad praktik på företag. Under 2001 deltog de
första studenterna i denna ingenjörspraktik. 

Som en del i universitetets satsning på livsveten-
skapernas teknologier startade hösten 2001 en ut-
bildning i kemisk biologi. Det stora intresset för
utbildningen var mycket glädjande med tanke på
den nedgång som i övrigt skett på kemiområdet.
Hösten 2002 startar LiTH en öppen ingång där
studenterna efter ett år  kan välja fortsatta studier
till civilingenjörsexamen eller till filosofie magist-
erexamen i kemisk biologi. 

1998 1999 2000 2001

HST (totalt) 5 856 6 240 6 341 6 867

varav – utbildningsområdena N och T (5 519) (5 895) (5 951) (6 444)

– utbildningsprogram (5 101) (5 678) (5 801) (6 354)

HPR (totalt) 4 476 4 797 5 115 5 454

varav – utbildningsområdena N och T (4 214) (4 533) (4 819) (5 131)

– utbildningsprogram (4 001) (4 381) (4 721) (5 089)

HPR/HST 0,76 0,77 0,81 0,79

EXAMINA

Minst 120 p

Civilingenjörsexamen 494 517 465 467

Högskoleingenjörsexamen 78 79 96 109

Magisterexamen 72 79 123 109

Kandidatexamen 9 9 14 21

Examen enligt äldre studieordning 1 1 3 -

Summa 654 685 701 706

Mindre än 120 p

Högskoleingenjörsexamen 16 11 12 3

YTH-utbildning 25 15 17 27

Högskoleexamen - - 1 1

Summa 41 26 30 31

3.10  STUDIERESULTAT TEKNISKA HÖGSKOLAN

1998 1999 2000 2001

Civilingenjörsutb. 24 25 25 27

Högskoleingenjörsutb. 24 24 21 22

Mat-.nat. vet.utb. 50 42 43 47

ANDEL KVINNOR BLAND NY-
ANTAGNA VID LiTH I PROCENT
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FILOSOFISKA FAKULTETEN
Fakultetens grundutbildning spänner över ett brett
fält – humaniora, kulturvetenskap, samhällsveten-
skap, beteendevetenskap, ekonomiska ämnen, da-
tavetenskap, affärsjuridik, naturvetenskap och lä-
rarutbildning. Lärarutbildningen redovisas här för
sig medan övrig utbildning samlas under beteck-
ningen ’’humaniora och samhällsvetenskap’’. 

Humaniora och samhällsvetenskap
Under året  gjordes antagning till 15 långa utbild-
ningsprogram och 8 magisterprogram. Program-
met användarinriktad systemutveckling byggdes
ut med ett tredje år. Psykologprogrammet ökade
antalet nybörjarplatser från 32 till 48 med intag
både vår och höst. Programmet för kultur, samhäl-
le, mediegestaltning och programmet för samhälls-
och kulturanalys, båda vid Campus Norrköping,
samt psykologprogrammet  vid Campus Valla exa-
minerade under året sina första studentkullar.

Utbudet av fristående kurser i Vadstena har
ökat väsentligt under de senaste åren. 

Rekryteringen av studenter är fortfarande god
även om framförallt mindre studentkullar från gym-
nasieskolan har inneburit en viss minskning i
söktrycket. De mest efterfrågade programmen, om
man ser till det totala antalet förstahandssökande,
är år 2001 ekonomprogrammet, psykologpro-
grammet, programmet för personal- och arbetsve-
tenskap och miljövetarprogrammet. De mest efter-
frågade programmen, om man ser till antalet
förstahandssökande per registrerad nybörjare, är
psykologprogrammet, programmet för användar-
inriktad systemutveckling, programmet för kultur,
samhälle och mediegestaltning och det kogni-
tionsvetenskapliga programmet. Områdets samtli-
ga program hade hösten och våren 2001 i genom-
snitt 2,7 förstahandssökande per registrerad
nybörjare. Detta söktal har minskat sedan 1998,
då det nådde en topp med 4,7 förstahandssökande
per nybörjare.

En markant utjämning i könsfördelningen har
ägt rum bland nybörjare på Filosofiska fakultetens
program (ej lärarutbildning). Andelen kvinnor
bland nybörjarna ht 2001 på program var i ge-
nomsnitt drygt 56 procent, en nedgång med 6
procentenheter jämfört med år 2000. Variationen
är dock stor mellan programmen. Se tabellbilagan.

Lärarutbildning
Riksdagens beslut om lärarutbildning och därtill
anknuten forskning har inneburit att universi-
tetsstyrelsen inrättat ett särskilt organ med fakul-
tetsnämndsansvar för området. 

Universitetet bedriver lärarutbildning såväl vid
Campus Norrköping som vid Campus Valla i Lin-
köping. Utbildningsorterna har olika profiler och
inriktningar. Universitetets samlade, mångåriga
erfarenhet av lärarutbildning ger en god grund för
att utveckla nya lärarprogram enligt statsmakter-
nas intentioner. Från ht 2001 erbjuder universite-
tet därför två nya lärarprogram enligt den nya exa-
mensordningen. Den enskilde studenten kan lätt
utnyttja kursutbudet vid båda. 

– Lärarprogrammet i Norrköping, 140-180p, er-
bjuder utbildning mot förskola, förskoleklass, fri-
tidshem och grundskola. Studenterna väljer efter
första året mellan en naturvetenskaplig, en sam-
hällsvetenskaplig, och en estetisk eller informa-
tions- och kommunikationsteknisk inriktning. På
lärarprogrammet i Norrköping registrerades ht
2001 totalt 188 studerande, varav 104 på 140p-
och 84 på 180p-ingång. Till 140p-alternativet
fanns 3,7 förstahandssökande medan alla behöriga
sökande antogs till 180p-alternativet.

– Lärarprogrammet i Linköping, 140-220p, erbju-
der utbildning mot förskoleklass, grundskola och
gymnasium. Studenten väljer successivt ämnesin-
riktning och för vilken verksamhet utbildningen
avser (examensordningens 140/180p). På lärarpro-
grammet i Linköping registrerades ht 2001 403
studerande, fördelade på nio ämnesområdesdefini-
erade och ett öppet ingångsalternativ med den
särskilda behörigheten enligt G11. Detta senare
ingångsalternativ fick ca 10 förstahandssökande
per plats, vilket medförde att de planerade 20 plat-
serna utökades och att slutligen 71 studerande re-
gistrerades på denna ingång.  På de matematisk-
naturvetenskapliga ingångarna antogs alla behöri-
ga sökande och 100 registrerades. Ingångsalterna-
tivet trä- och metallslöjd hade svårt att komma
upp i samma antagningstal som det tidigare slöjd-
lärarprogrammet. Denna ingång är den enda som
visar dominans för män (72 procent). 

Speciell uppmärksamhet kommer ägnas åt att
följa upp hur gruppen som valt öppen ingång väl-
jer att utforma sin lärarexamen. Erfarenheterna av
att ge kompletterande stödåtgärder inom det ma-
tematisk-naturvetenskapliga ämnesområdet är go-

Fakultetens utbildningsuppdrag
• minst 1 430 magisterexamina under perio-

den 2001-2004.
(Redovisas i tabellerna 3.3 och 3.11.)

• minst 840 lärarexamina med inriktning
mot grundskolans senare år och gymnasi-
eskolan under perioden 2001-2004.
(Redovisas i tabell 3.3.)

• andelen examinerade lärare med matema-
tisk-naturvetenskaplig inriktning bör öka
2001 i förhållande till 2000.
(Redovisas i faktaruta på s.15.)

• minst 1 320 helårsstudenter under år 2001
inom utbildningsområdena naturveten-
skap och teknik.
(Redovisas i tabell 3.11.)

• minst 4 250 helårsprestationer under 2001
inom ramen för utbildningsprogrammen.
(Redovisas i tabell 3.11.)

• ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka
andelen män inom de lärarutbildningar där
män är underrepresenterade.
(Redovisas  på s. 16.)
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da och det är troligt att fler kommer att utbilda sig
inom detta fält och därigenom öka sin anställ-
ningsbarhet. 

Studerande med redan inhämtade ämneskun-
skaper antogs till kompletterande grundskollärar-
och gymnasielärarutbildning i samma omfattning
som tidigare år. Gymnasielärarutbildningen ges
dels på helfart, dels som halvfartsutbildning på di-
stans med datorkommunikation. Ett ökat intresse
för inriktningar mot gymnasieskolans yrkesförbe-
redande program och mot grundskolan kan noteras. 

I Linköping ges även folkhögskollärarutbild-
ning, dels på helfart, dels som halvfartsutbildning
på distans med datorkommunikation med totalt
80 platser. Till dessa sökte 124 i första hand, 68 re-
gistrerades. Av dessa är 58 procent kvinnor.

Totalt erbjöd lärarutbildningsområdet under
året 820 nybörjarplatser. Till dessa sökte 1 508 i
första hand (1,83 per plats) och 822 registrerades.
Av dessa är 76,8 procent kvinnor. Det finns en ten-
dens att lärarutbildningar i allt högre grad attrahe-
rar äldre med yrkeserfarenhet från annat område
än skolans. Ofta har de uppnått särskild behörig-
het via komvux-studier. Kombinationen av yngre
och något äldre studerande kommer på sikt att
gynna skolverksamheten. 

Regional samverkan
Inom ramen för Centrum för Kommunstrategiska
Studier (CKS) håller en mötesplats för kommuner
och andra skolhuvudmän och universitetet på att
byggas upp rörande frågor kring utveckling, forsk-
ning och lärande inom utbildningsområdet. Tyngd-
punkten har under 2001 legat på informationsut-
veckling, behovsinventering och kunskapssprid-
ning. CKS har bl.a. arbetat med att utveckla infor-
mationen om universitetet som resurs för kommu-
nalt och regionalt arbete. En hemsida har utfor-
mats med länkar som ger en samlad ingång till re-
levant forsknings- och utvecklingsarbete. Informa-
tionen kommer också att tjäna som en nationell re-
surs eftersom den knyts till Skolverkets rikstäckan-
de kunskapsbank, där kommuner skall kunna
hämta direktinformation. 

Tillsammans med Läspedagogiska institutet/In-
stitutionen för beteendevetenskap har CKS byggt
upp ett nätverk för magistrar i specialpedagogik.
Nätverket har presenterats i samband med olika
utåtriktade aktiviteter och rönt stort intresse i
kommunerna. 

Det nätverk för utvecklings- och utvärderings-
stöd till Östergötlands kommuners arbete med
Kunskapslyftet och vuxenutbildning som CKS
stödjer, har under året fortsatt sin verksamhet.

CKS finansierar också forskning på skol- och
utbildningsområdet och har vid flera tillfällen in-
formerat om denna forskning, t.ex. vid CKSs kom-
munforskningsdag för kommunrepresentanter och
vid den temadag kring lokala styrelser med föräld-
ramajoritet som anordnades under hösten. 

Vidare har i samråd med enskilda kommuner
olika forsknings- och utvecklingsprojekt startats,
t.ex. en studie av tidiga insatser för att förebygga
läs- och skrivsvårigheter, en utvärdering av en
kommunal skolplan samt medverkan i det riks-
täckande projektet Attraktiv skola.

Utvecklingsarbete
I mars 2001 presenterade en arbetsgrupp tillsatt av
fakultetsnämnden utredningen Grundutbildnin-
gens struktur, innehåll och pedagogiska arbetsfor-
mer, GrundSipa. Rapporten ger uttryck för en del-
vis ny syn på grundutbildningen. Vid sidan av pe-
dagogiskt förnyelsearbete inom olika utbildningar
bör finnas ett fakultetsgemensamt program som
bygger på vissa överenskomna grundprinciper. En
huvudtanke är att bidra till att upphäva uppdel-
ningen mellan grundutbildning och forskning.

Ett stort antal frågor tas upp: lärarnas arbete,
villkoren för studenternas lärande, krav på studen-
terna, examinationsformer, administration och
planering, resurser, samband med forskning, inter-
nationellt utbyte och olika pedagogiska grundmo-
deller. Variationen mellan utbildningarna vad gäl-
ler dessa aspekter är stor och det är orealistiskt att
föreslå enhetliga lösningar. Samtidigt finns synsätt,
erfarenheter och metoder, som hör till den gemen-
samma traditionen. Ett viktigt mål är att tydliggöra
vad som ger kvalitet i en filosofisk utbildning:
forskningsförankring, ett internationellt förhåll-
ningssätt, tilltro till individens eget ansvar för sitt
lärande, den kritiska debatten, samhällsrelevansen
och en i vid mening tydlig yrkesanknytning. Fa-
kultetens traditionella arbetssätt hänger samman
med dessa värden.

Lärarnas roll blir i ”gles” undervisning annor-
lunda än i ”tät”. Lärarna måste få bättre möjlighet
att kombinera undervisning och möten med stu-
denter med forskning och utvecklingsarbete. Nya
krav ställs på hur universitetet, fakulteten och
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institutionerna använder sina resurser och på hur 
läsår och terminer planeras.    

GrundSipa har uppmärksammats nationellt
och i regeringens budgetproposition hösten 2001
fick Linköpings universitet i uppdrag att förnya
humanistisk och samhällsvetenskaplig grundut-
bildning. Inledningsvis skall utvecklingsarbete och
försök bedrivas på en rad områden och arbetet
skall bygga på lärares och studenters intresse av att
medverka. Några exempel: Biblioteket som inte-
grerad pedagogisk resurs. Att utveckla det traditio-
nella seminariet med hjälp av modern kommuni-
kationsteknik. Studenter i högre årskurs som
handledare i lägre årskurs. Att pröva forsknings-
processen som pedagogisk modell (studenter med-
verkar i forskningsprojekt). Läraren som föreläsare,
mentor och handledare. Examination som stärker
dialogen lärare-studenter och studenter-studenter.

Återrapportering av utbild-
ningsuppdraget 
För 2001 har fakulteten planerat för minst 4 250
helårsprestationer inom program samtidigt som
antalet helårsstudenter inom naturvetenskap och
teknik skall vara minst 1 320. Under året uppgick

det totala antalet helårsprestationer till ca 6 543,
varav ca 4 655 på program. Antalet helårsstudenter
inom naturvetenskap och teknik var 1 396. Målet
för dessa områden uppnås. Detta beror bl.a. på ett
stort intresse för lärarutbildningar med inriktning
mot naturvetenskapligt tema och fortsatt utbygg-
nad av utbildningen i Norrköping. Utbildnings-
uppdraget innehåller också examensmål, varav ett
gäller magisterexamina (1 430 magisterexamina
skall utfärdas under perioden 2001-2004). Under
året har 338 magisterexamina utfärdats. Vidare
skall 840 lärarexamina med inriktning mot grund-
skolans senare år och gymnasieskolan avläggas 
under perioden 2001-2004. Under 2001 har 81
examina utfärdats för grundskolans år 4-9 och 78
för gymnasieskolan. Universitetet har framfört att
examensmålet beträffande lärarexamina för perio-
den är alltför högt och svårt att uppnå. Insatser
kommer att göras för att öka intaget på det s.k.
korta programmet med planerad examen 2003-
2004, genom en rekryteringskampanj för lärar-
utbildning avseende gymnasieskolans yrkesinrikta-
de karaktärsämnen. I huvudsak är det dock endast
de studenter som redan befinner sig i utbildning
som är aktuella för examen under perioden.

1998 1999 2000 2001

HST (totalt) 7 046 6 982 7 338 7 791

varav – utbildningsområdena N och T (1 008) (1 116) (1 351) (1 396)

– utbildningsprogram (4 431) (4 621) (4 966) (5 269)

HPR (totalt) 5 882 5 904 6 123 6 543

varav – utbildningsområdena N och T (809) (944) (1 137) (1 224)

– utbildningsprogram (3 914) (4 134) (4 285) (4 655)

HPR/HST 0,83 0,85 0,83 0,84

EXAMINA

≥ 120 p

Grundskollärarexamen 1-7 105 93 85 84

Grundskollärarexamen 4-9 104 85 88 81

Barn- och ungdomspedagogisk examen 149 135 123 116

Gymnasielärarexamen 64 101 66 78

Slöjdlärarexamen 45 28 32 28

Psykologexamen 21 19

Teologie kandidatexamen 6 8

Magisterexamen 276 325 356 368

Kandidatexamen 170 154 159 151

Examen enligt äldre studieordning 64 34 39 7

Summa 977 955 975 940

<120 p

Barn- och ungdomspedagogisk examen - - 3 -

Folkhögskollärarexamen 99 108 70 81

Högskoleexamen 45 15 12 17

Summa 144 123 85 98

3.11  STUDIERESULTAT FILOSOFISK FAKULTET
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HÄLSOUNIVERSITETET (HU)
Hälsouniversitetet utbildar framför allt för vård-
och omsorgsområdet. Utbildningsprogram som le-
der till yrkesexamen är: arbetsterapeut-, barnmor-
ske-, läkar-, receptarie-, sjukgymnast-, sjuksköters-
ke- och sociala omsorgsprogrammet. Dessutom
finns magisterprogram i folkhälsovetenskap och
medicinsk biologi. Landstinget i Östergötland är
beställare av vårdutbildningar och specialistutbild-
ningar för sjuksköterskor samt fristående kurser.
Fristående kursutbudet innehåller bl.a. fördjup-
ningskurser på C- och D-nivå i vårdutbildningar-
nas huvudämnen. Fort- och vidareutbildning ges
för yrkesgrupper inom vård och omsorg. Uppdrags-
utbildningar genomförs inom samma område.

Efterfrågan på utbildningarna
Hälsouniversitetets utbildningar är mycket efter-
sökta med i genomsnitt 4 sökande per plats. Sjuk-
gymnastutbildningen har flest behöriga första-
handssökande per nybörjare, 8,9, följt av social
omsorgsutbildning med 6,2 sökande per nybör-
jarplats. De två nya utbildningsprogram som star-
tat vid HU under året, grundutbildningen i folk-
hälsovetenskap och receptarieutbildningen, har 5,4
resp 3,7 behöriga förstahandssökande per plats.
Antalet sökande per plats för övriga program fram-
går av tabellen nedan.

Specialistutbildning för yrkesverksamma sjuk-
sköterskor startade under året med följande inrikt-
ningar: anestesisjukvård, operationssjukvård, in-
tensivvård, allmän barnsjukvård samt folkhälsa
bland barn och ungdom. Utbildningarna med in-
riktning mot ambulanssjukvård, psykiatrisk vård,
och vård av äldre ställdes in p.g.a. få sökande. Re-
kryteringsproblemen får ses mot bakgrund av svå-
righeten att få ledigt från arbetet, att de förmåner

som utgår under studierna inte motsvarar förvänt-
ningarna och att studietiden är relativt lång.

Återrapportering av det statliga
utbildningsuppdraget
Läkarutbildningen har utökats och vt 2001 antogs
60 studenter. Ht 2001 antogs 73 studenter (inkl.
antagning till senare del av programmet). Under
2002  kommer 63 studenter att antas till vt och li-
ka många till ht. Antalet antagna studenter till lä-
karutbildningen åren 1997-2001 samt planerad
antagning 2002 framgår av tabell härintill.

Under året utfärdades 42 magister- och 54
kandidatexamina samt 71 yrkesexamina (se tabell
3.13).

Antalet HST och HPR med statlig finansiering
var totalt 769 resp 644, varav på fristående kurs 72
HST och 61 HPR. På läkarutbildningen uppgick
antalet HST till 466 och HPR till 410.

Landstingsuppdraget
Enligt landstingets utbildningsuppdrag skall anta-
let nybörjarplatser på utbildningsprogram år 2001
uppgå till minst 388. Fristående kurser skall ges
motsvarande minst 155 HST. 

Antalet nybörjare på utbildningsprogram var
439. Antagningen på sjuksköterskeutbildningen i
såväl Linköping som Norrköping har utökats 
enligt önskemål från landstinget. Totalt har 292 
yrkesexamina utfärdats (se tabell 3.14).

Antalet HST och HPR uppgick till 1 238 resp.
1 135, varav på fristående kurs 135 HST och 97
HPR. Av fristående kurs gavs 89 HST och 61
HPR på mindre än helfart. 35 HST var på C- eller
D-nivå. Totalt kan 463 HST relateras till utbild-
ning i Norrköping. Uppdragsutbildningen upp-
gick till totalt 67 HST och 83 HPR. 

1998 1999 2000 2001

HST (totalt) 598 670 723 764

varav – utbildningsområdena N och T (23) (52) (135) (164)

– utbildningsprogram (514) (591) (649) (693)

HPR (totalt) 562 620 644 644

varav – utbildningsområdena N och T (18) (47) (112) (135)

– utbildningsprogram (481) (559) (596) (583)

HPR/HST 0,94 0,93 0,89 0,84

EXAMINA

Minst 120 p

Läkarexamen 71 73 85 71

Magisterexamen 38 20 30 42

Kandidatexamen 21 20 36 54

Summa 130 113 151 167

3.13  STUDIERESULTAT HÄLSOUNIVERSITETET, STATLIG UTBILDNING
Nyb Varav 1:a hands- 1:a hands/

kvinnor sökande nyb

Arbetsterapeututbildning 51 49 120 2,4
Barnmorskeutbildning 8 8 24 3,0
Medicinsk biologi 60 49 115 1,9
Läkarutbildning 133 81 800 6,0
Sjukgymnastutbildning 55 38 492 8,9
Sjuksköterskeutbildning 273 239 610 2,2
Utbildning i social omsorg 52 43 323 6,2
Folkhälsovetenskaplig utbildning 27 25 147 5,4
Receptarieutbildning 30 30 110 3,7
Magisterutb. i folkhälsovetenskap 27 25 94 3,5

3.12  ANTAL BEHÖRIGA FÖRSTAHANDSSÖKANDE PER NYBÖRJARE 2001

Vt Ht
1997 45 41
1998 42 42
1999 45 40
2000 40 51
2001 60 73
2002, planerad antagn. 63 63

ANTAL NYBÖRJARE 
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN

1997 407
1998 440
1999 435
2000 432
2001 466

ANTAL HELÅRSSTUDENTER 
PÅ LÄKARUTBILDNINGEN
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Utbildningsområde Antal HST Antal HPR HPR/HST % Ersättn (tkr)

Samhällsvetenskap 157 155 98 4 406

Naturvetenskap, teknik 33 32 97 2 353

Vård 965 885 92 66 160

Medicin 83 63 76 7 545

Summa 2001 1 238 1 135 92 80 464

Summa 2000 1 218 1 079 89 76 888

Summa 1999 1 188 1 059 89 77 638

Summa 1998 1 065 921 87 69 164

Summa 1997 940 855 91 61 950

Summa 1996 923 849 92 63 469

EXAMINA 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Arbetsterapeutexamen 17 35 29 37 40 45

Barnmorskeexamen - - - 9 8 9

Biomedicinsk analytikerexamen 1 18 15 19 - 2

Sjukgymnastexamen 23 50 42 43 45 45

Sjuksköterskeexamen 129 116 116 143 127 144

Social omsorgsexamen 33 14 20 23 29 47

Summa examina 203 233 222 274 249 292

3.14    STUDIERESULTAT,VÅRDHÖGSKOLEUTBILDNING Fakultetens utbildningsuppdrag år 2001
• Antagningen till läkarutbildningen skall

planeras utifrån ett intag av 60 nybörjare
per termin fr.o.m. vårterminen 2001.

(Redovisas i tabell på s. 24.)
• Ytterligare åtgärder skall vidtas för att öka

andelen män inom de vårdutbildningar där
män är underrepresenterade.
(Redovisas på s. 16.)

Landstingets utbildningsuppdrag
• Antalet examina bör uppgå till minst 850

under perioden 2000-2002.
(Redovisas i tabell 3.14.)

• Antalet nybörjare skall under 2001 
uppgå till minst följande antal:
Arbetsterapeututbildning 48
Barnmorsketutbildning 8
Sjukgymnastutbildning 48
Sjuksköterskeutbildning 240
Social omsorgsutbildning 48
(Redovisas i tabell 3.12.)

• Omfattningen av fristående kurs inkl.
specialistutbildningar  155 HST/år.

har kommit överens om att samordna specialist-
sjuksköterskeutbildningarna. Vid HU kommer
dessa att ges på helfart. 

Integrationen utvecklas och förnyas. Ytterligare
en klinisk undervisningsavdelning har inrättats vid
kirurgcentrum på Vrinnevisjukhuset i Norrkö-
ping. (En klinisk undervisningsavdelning finns se-
dan tidigare på Universitetssjukhuset i Linköping.)
Ett antal kliniska adjunkter har anställts. En prak-
tik- och utvecklingsstation för främst kommunalt
förlagd praktik planeras i Norrköping. Den skall
utgöra ett centrum för samverkan – i en första fas –
mellan arbetsplatsförlagd utbildning för sjukskö-
terskeutbildning och social omsorgsutbildning , ut-
vecklingsarbete och forskning. 

Det pågående EDIT-projektet beskrivs i kapit-
let Universitetspedagogik. 

Utvecklingsarbete och föränd-
ringar i utbildningsutbudet
Fakultetsnämnden fastställde under 2001 mål och
strategier för Hälsouniversitetets utbildningar.

Två nya utbildningsprogram startade: recepta-
rieutbildning, 120 poäng,  och utbildning i folk-
hälsovetenskap, 120 poäng. Därmed har det ma-
gisterprogram i folkhälsovetenskap som finns se-
dan tidigare kompletterats med grundutbildning.
Logopedutbildning, 160 poäng, planeras starta
under 2002. En modifierad distansutbildning till
sjuksköterska planeras starta i Nyköping 2003
med bas vid Campus Norrköping. Ytterligare
utökning av platserna på sjuksköterskeutbildning-
arna i Linköping och Norrköping planeras till 2002. 

Som en följd av riksdagsbeslut om förändrat
huvudmannaskap för vårdutbildningarna upphör
utbildningsavtalet med Landstinget i Östergötland
att gälla 1 januari 2002. Ett nytt samarbetsavtal
har träffats mellan universitetet och landstinget.
Syftet är att underlätta övergången och att ta tillva-
ra, utveckla och fördjupa erfarenheterna inom ut-
bildning och forskning. Tillsammans med Lands-
tinget i Östergötland pågår arbetet med att utarbeta
och fastställa kvalitetskriterier för kliniska studier.

Samarbetsavtal har tecknats mellan universite-
tet, Landstinget i Östergötland och Landstinget i
Jönköpings län om samarbete inom grundutbild-
ning, forskarutbildning och forskning. HU, Häl-
sohögskolan i Jönköping och Örebro universitet

2000 2001
Arbetsterapeututbildning 6 4
Barnmorskeutbildning
Medicinsk biologi 14 18
Läkarutbildning 40 39
Sjukgymnastutbildning 40 31
Sjuksköterskeutbildning 14 12
Utb. i social omsorg 18 17
Folkhälsovetenskaplig utbildning 7
Receptarieutbildning
Magisterutbildning i folkhälsovetenskap 17 7

ANDEL MÄN AV NYBÖRJARNA PÅ UTBILDNINGS-
PROGRAMMEN I PROCENT



4. Forskning och forskarutbildning

OMFATTNING 
OCH INRIKTNING
Linköpings universitet bedriver forskning och
forskarutbildning i humaniora, samhällsvetenskap,
matematik och naturvetenskap, medicin, teknik
samt temaorienterad forskning och forskarutbild-
ning. Forskningen omfattar både grundforskning
och tillämpad forskning och bedrivs vid Tekniska
högskolan, Hälsouniversitetet och Filosofiska 
fakulteten där den temaorienterade forskningen
dominerar. I detta avsnitt ges först en samman-
fattande redovisning av forskning och forskarut-
bildning vid universitetet som helhet. Därefter föl-
jer en redovisning fakultetsvis.

Forskningens volym och inriktning kan beskri-
vas på olika sätt. Ett sätt är att ange antalet profes-
sorer, antalet doktorander och examina inom fors-
karutbildningen samt den fakultetsvisa fördelning-
en av dessa. Av tabell 4.2 framgår att antalet pro-
fessorer den 31 december 2001 (siffrorna för år
2000 inom parentes) är 223 (200) och antalet ad-
jungerade professorer är 44 (39). Antalet aktiva
doktorander är 1 396 (1 379) och antalet doktors-
och licentiatexamina är 141 (116) respektive 69
(63). Av tabell 4.2 framgår också antalet nyantagna
doktorander under året. För jämförelser tillbaka i
tiden hänvisas till tabell 4.4 och tabellbilagan. An-
talet beslutade anställningsprofiler för professorer
uppgick under 2001 till 9 (25) medan antalet be-
fordrade professorer var 24 (32). Se tabell 4.1. 
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Antalet kvinnliga professorer år 2001 var 31.
Motsvarande siffra för 2000, 1999 respektive
1998 var 26, 22 respektive 22. Att öka andelen
kvinnliga professorer är, trots insatser inom flera
områden, en långsiktig process. En viss ökning
av andelen kvinnliga lektorer kan dock noteras:
från 19 procent 1994/95 till 29 procent år 2001.

Av tabell 4.4 framgår vidare bl.a. följande:
Under perioden 1990/91–2001 har antalet pro-
fessorer ökat från 115 till 223 (en ökning med
94 procent). Under samma period har antalet
aktiva doktorander successivt ökat från 847 till 
1 396, d.v.s. med 65 procent. Antalet doktorsex-
amina var under 2001 det högsta någonsin vid
universitetet, 141 examina. Eftersom antalet ak-
tiva doktorander ökar kommer sannolikt antalet
examina att fortsätta att öka.  I förhållande till
1990/91 avlades år 2001 nästan tre gånger så
många doktorsexamina. Sedan starten har 1 727
doktorsexamina utfärdats. Antalet licentiatexa-
mina är större än år 2000, men mindre i jämfö-
relse med 1999.

Jämfört med grundutbildningen, där totala
andelen kvinnor var 52 procent under 2001, är
den totala andelen kvinnor bland doktorander-
na lägre – 42 procent. Glädjande är att andelen
kvinnliga nyantagna doktorander vid Tekniska
högskolan ökar från 13 procent 1994/95 till 28
procent 2001, bl.a. till följd av utvecklingen av
tvärvetenskapliga forskarskolor (dock en viss
nedgång i förhållande till 2000 då andelen var
32 procent). Vid Filosofiska fakulteten är ande-
len kvinnor 60 procent och inom Hälsouniversi-
tetet 55 procent, d.v.s. vid dessa två fakulteter är
könsfördelningen bland de aktiva doktorander-
na relativt jämn. För ett närmare studium, se re-
spektive fakultetsavsnitt och tabellbilagan.

Allmänna mål för forskning och forskar-

utbildning 

1. Universitet och högskolor skall bedriva inter-

nationellt konkurrenskraftig forskning.

2. Övergripande mål för forskarutbildningen är

att utöver de mål som formulerats för grund-

utbildningen skall forskarutbildningen ge de

kunskaper och färdigheter som behövs för att

självständigt kunna bedriva forskning.

3. Följande examensmål gäller för forskarutbild-

ningen vid LiU perioden 2001-2004:

Vetenskapsområden: Mål:

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 108

Medicinskt 175

Tekniskt 297

Redovisas i tabell  4.3.

4. Linköpings universitet skall vara värduniver-

sitet för två forskarskolor, en i grundläg-

gande datavetenskap samt en i teknisk och

naturvetenskaplig didaktik.Vid utgången av

år 2007 skall minst 25 doktorander ha 

examinerats.

(Redovisas på s.31 och 35.)

5. Rekryteringsmål:

För perioden 2001-2004 skall andelen kvin-

nor bland nyrekryterade professorer vara

minst 26 procent.

Redovisas på nästa sida och i avsnittet 

Personal.

4.1 BESLUTADE ANSTÄLLNINGSPROFILER FÖR PROFESSORER SAMT
BEFORDRADE PROFESSORER 2001

Fil fak HU LiTH LiU totalt

Antal beslutade anställningsprofiler 3 3 3 9

Antal befordrade professorer 8 2 14 24

4.2 PROFESSORER, DOKTORANDER OCH FORSKAREXAMINA PER FAKULTET OCH KÖN 2001 (INOM PARENTES ANGES UPPGIFTERNA FÖR 2000)

Fil fak HU LiTH LiU, totalt
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män Summa

Antalet professorer (individer) 15 (11) 41 (35) 14 (13) 55 (52) 2 (2) 96 (87) 31 (26) 192 (174) 223 (200)

Antalet adj. professorer (individer) 6 (6) 1 (1) 13 (9) 24 (23) 1 (1) 43 (38) 44 (39)

Antalet aktiva doktorander (individer) 206 (195) 138 (147) 237 (214) 191 (193) 148 (134) 476 (496) 591 (543) 805 (836) 1 396 (1379)

varav nyantagna (individer) 49 (27) 23 (19) 52 (38) 31 (30) 36 (36) 91 (77) 137 (101) 145 (126) 282 (227)

Antalet utfärdade doktorsexamina 17 (15) 21 (12) 23 (20) 25 (20) 9 (6) 46 (43) 49 (41) 92 (75) 141 (116)

Antalet utfärdade licentiatexamina 5 (6) 7 (3) (3) 10 (12) 47 (39) 15 (21) 54 (42) 69 (63)



Rekryteringsmål 
Av de professorer som under perioden 2001-2004
anställs vid universitetet skall minst 26 procent va-
ra kvinnor. Linköpings universitet har under 2001
rekryterat och befordrat 31 professorer, varav 4
kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnliga nyre-
kryterade professorer under 2001 var 13 procent.
År 2000 var denna andel 20 procent, medan ande-
len kvinnor bland de nyrekryterade professorerna
under perioden 1997-1999 var 23 procent. Att an-
delen minskar beror på att befordrade professorer
är medräknade och att dessa har en övervikt av
män, beroende på att lektorsgruppen domineras av
män även om, som tidigare konstaterats, andelen
kvinnliga lektorer ökat något på senare år. 

Se även avsnittet Personal för rekryteringsmål
och uppfyllandegrad för övriga anställningar av 
lärare.

Examensmål
Av tabell 4.3 framgår universitetets examensmål. 

Examensmålen utgår från ett poängsystem där
en licentiatexamen ger 0,5 poäng, en doktorsexa-
men 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 2001. I förhål-
lande till 2000 har en ökning ägt rum inom samtli-
ga vetenskapsområden. Eftersom aktuella exa-
mensmål avser perioden 2001-2004 kan resultatet
summeras först om tre år.

Genomströmning
Linköpings universitet har gjort en studie av ge-
nomströmningen inom forskarutbildningen. Re-
sultatet presenteras i tabell 4.5. Utgångspunkten är
de år då doktoranderna antogs. Under exempelvis

1991/92 antogs vid Linköpings universitet 191
doktorander. Av dessa (varje doktorand ingår en-
dast i en kategori) har 96 avlagt doktorsexamen
t.o.m. verksamhetsåret 2001, 16 har klarat av 80
procent av studierna, 26 har avlagt licentiatexa-
men, 8 har klarat av 50 procent av studierna me-
dan 42 har avbrutit sin forskarutbildning.  3 perso-
ner är fortfarande doktorander utan att ha nått nå-
gon av ovan nämnda examina eller gränser. Resul-
tatet pekar på att ca 50 procent av dem som antas
avlägger doktorsexamen. Ett av skälen till att ge-
nomströmningen inte är högre är att arbetsmark-
naden varit attraktiv under en stor del av 90-talet.

Förnyelse inom forskning och
forskarutbildning 
I den senaste forskningspolitiska propositionen
"Forskning och förnyelse" (prop: 2000/01:3)  be-
skrivs 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 samman-
hanget är temaorganisationen vid Filosofiska fakul-
teten som varit verksam sedan början av 1980-ta-
let. Men tvärvetenskaplig forskning i Linköping är
mycket mer än Tema. Även vid Hälsouniversitetet
och Tekniska högskolan och inom andra delar av
Filosofiska fakulteten har tvärvetenskapliga pro-
gram och forskarskolor byggts upp. Tillämpad fy-
sik är ett tidigt exempel, medan IMIE (International
Graduate School of Management and Industrial
Engineering) och Forum Scientum har tillkommit
under senare år.

Som grund för fortsatt förnyelse ligger universi-
tetets forskningsstrategi som sträcker sig t.o.m.
2004. Här lyfts bl.a. fyra profilområden fram: 

•  Den informationsteknologiska utmaningen

4. Forskning och forskarutbildning
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1997-1999 2000 2001
D DL L P Mål  97-99 D DL L P Mål 2000 D DL L P Mål 01-04

Vetenskapsområden

Hum/sam 70 6 30 82 71 27 4 9 29,5 31 38 8 12 40 108

Medicinskt 107 8 17 111,5 112 40 1 3 41 42 48 4 46 175

Tekniskt 158 115 214 207,5 218 49 35 51 57 89 55 34 57 66,5 297

Totalt 335 129 261 401 401 116 40 63 128 162 141 46 69 152,5 580

D = Doktorsexamen
DL = Varav doktorsexamen med tidigare licentiatexamen
L = Licentiatexamen
P = Poängvärde, 1 poäng för doktorsexamen, 0,5 poäng för doktorsexamen med tidigare licentiatexamen samt 0,5 poäng för licentiatexamen
RB = Regleringsbrev

4.3 EXAMINA OCH EXAMENSMÅL FÖR FORSKARUTBILDNINGEN

enl RB enl RB enl RB
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Antagningsår 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
LiTH HU Fil fak LiU LiTH HU Fil fak LiU LiTH HU Fil fak LiU LiTH HU Fil fak LiU LiTH HU Fil fak LiU

Antagna 107 53 31 191 89 42 29 160 77 60 29 166 89 55 50 194 113 56 35 204

Doktorsexamen 44 34 18 96 33 23 7 63 33 26 15 74 37 27 18 82 44 20 22 86

Avklarat  80% 8 2 6 16 6 4 3 13 3 7 4 14 6 7 10 23 17 16 8 41

Lic. examen 22 3 1 26 20 1 11 32 11 3 2 16 19 1 3 23 22 2 24

Avklarat  50% 2 3 3 8 5 6 1 12 3 15 4 22 5 7 8 20 4 3 1 8

Avbrott 30 10 2 42 22 8 6 36 22 5 3 30 17 8 10 35 17 5 4 26

Övriga 1 1 1 3 3 1 4 5 4 1 10 5 5 1 11 9 10 19

4.5 GENOMSTRÖMNING I FORSKARUTBILDNINGEN 2001

90/91 92/93 94/95 1997 1998 1999 2000 2001

Professorer 115 125 128 160 168 166 200 223

Aktiva doktorander 847 1 009 1 120 1 229 1 286 1 338 1 379 1 396

Doktorsexamina 51 83 95 92 104 138 116 141

Licentiatexamina 48 63 60 80 95 86 63 69

4.4 UTVECKLING  ANTALET PROFESSORER, DOKTORS- OCH LICENTIATEXAMINA

•  Biomedicin och livsvetenskapernas teknologier

•  Hälsa - omsorg - ansvar  

•  Barn, kunskapsproduktion, etnicitet och genus. 

Under 2001 lyftes även klimat och miljö samt
utbildningsvetenskap fram som prioriterade områ-
den. 

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 samhälle-
lig 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 2001 fortsatte utbyggnaden av biomedi-
cin och livsvetenskapernas teknologier. Samman-
lagt kommer 16 professurer att tillsättas. Universi-
tetets samtliga fakulteter omfattas av satsningen. 

Enligt universitetsstyrelsens beslut kommer un-
der 2002  området Hälsa-omsorg-ansvar att priori-
teras. Styrelsen avsatte i sin budget 3 mkr för häl-
sovetenskaplig forskning inom den från den 1 ja-
nuari 2002 verksamma Institutionen för hälsa och
samhälle (och Landstinget i Östergötland lika
mycket) och 1 mkr till forskning inom den likaså
från 1 januari 2002 inrättade Institutionen för
vård och omsorg i Norrköping. Området Hälsa-
omsorg-ansvar förstärktes redan under 2000 ge-
nom att Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR)
beslutade ge Linköpings universitet ett institut för
forskning om äldre och åldrande. Tema "Äldre och

åldrande" har placerats i Norrköping. Området
handikappvetenskap förstärktes också, bl.a. ge-
nom ett samarbetsavtal med Örebro universitet.

Hösten 2001 beslutade universitetsstyrelsen
vidare om en satsning under 2003 på det infor-
mationsteknologiska området och under 2004
på området barn, kunskapsproduktion, etnicitet
och genus.

Dessutom beslutade styrelsen under 2001 att
avsätta 1,5 mkr till forskning i utbildningsve-
tenskap under 2002 och rektor tillsatte en ut-
redning av organisation för forskning och fors-
karutbildning med inriktning mot klimat och
miljö.

Forskning och forskarutbildning vid Linkö-
pings universitet förstärks ytterligare genom att
universitetet av regering och riksdag fr.o.m.
2001 utsetts att vara värduniversitet för två na-
tionella forskarskolor. 

Universitetsstyrelsen har vidare avsatt 12 mkr
till en strategisk pott som rektor disponerar. Av-
sikten är att kunna göra strategiska rekryteringar
inom nyckelområden genom att erbjuda profes-
sorer kringresurser i form av t.ex. forskar-
assistenttjänster och doktorander. 

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). Fa-
kultetsanslaget, som tilldelas universitetet av
riksdagen, utgör basfinansieringen. Bidrags-
finansiering, från t.ex. forskningsråd, NUTEK/
VINNOVA, stiftelser och näringsliv, kan avse
både grundforskning och tillämpad forskning.
Uppdragsforskning ger uppdragsgivaren rätt att
helt eller delvis förfoga över resultaten av forsk-
ningen.

Forum för kvinnliga forskare 
och kvinnoforskning 
Verksamheten vid Forum för kvinnliga forskare
och kvinnoforskning omfattade under 2001
dels grundutbildning i kvinno-/genusveten-
skap, uppdragsutbildning, dels informationsin-
satser och ett tjugotal utåtriktade föredrag/se-
minarier samt en konferens om kvinnoforsk-
ningen och kvinnorörelsen i Norden.
Genusvetenskap är ämnesövergripande och
hämtar kunskap från flera discipliner, främst
humaniora och samhällsvetenskap, men också
teknik och medicin. Forums lektorer har också
undervisat i genuskurser inom andra ämnen
vid universitetet. Området lämpar sig som en
del av utbildningen för studenter och doktor-
ander vid alla tre fakulteter.
Utvärderingar visar att kurserna ofta är en öpp-
ning mot vidare universitetsstudier och bidrar
därmed till att vidga universitetets rekryter-
ingsbas.



Linköpings universitet har ett lågt fakultetsanslag.
En studie visar att universitetets fakultetsanslag
med några undantag är lägre jämfört med landets
äldre universitet och fackhögskolor i förhållande
till omfattningen av både respektive lärosätes exter-
na medel och grundutbildningsanslag. 

Fakultetsanslagets (exklusive ersättning för lo-
kaler) utveckling i reala termer under perioden
1990/91-2001 beskrivs i tabell 4.6. Det framgår
att fakultetsanslaget realt sett i stort legat på en
konstant nivå sedan 1992/93. Mycket glädjande
har dock en liten ökning ägt rum under perioden
1998-2001 genom att universitetet tilldelats medel
för uppbyggnaden av teknisk forskning och tema
Etnicitet i Norrköping, förstärkning av forskning-
en inom humaniora samt medel för de ovan nämn-
da nationella forskarskolorna.

De externa medlens utveckling (avseende forsk-
ning och forskarutbildning) i reala termer och ex-
klusive lokalkostnader under perioden 1990/91-
2001 framgår av tabell 4.7. Vissa variationer före-
kommer under perioden. Relationen externa me-
del/fakultetsanslag för 2001 uppgår till 1,7, d.v.s.
den externt finansierade forskningen vid Linkö-
pings universitet är nästan dubbelt så stor som den
basfinansierade, se fig 4.1. 

Universitetet har således utnyttjat fakultets-
medlen 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 grundforsk-
ning. Det extremt stora beroendet av externa an-
slag har dessutom fått som konsekvens att universi-
tetet måst välja bort vissa angelägna insatser såsom
att inrätta mellantjänster. Det starka beroendet av
externa finansiärer gör dessutom att universitetet
är sårbart och känsligt för förändringar hos externa
bidragsgivare. Detta gäller t.ex. omläggningen av
forskningsfinansieringssystemet och förändrade
policies hos externa bidragsgivare.

Forskningsprogram och forskarskolor
finansierade av forskningsstiftelser

Universitetet har varit mycket framgångsrikt när
det gäller att erhålla stiftelsemedel. Under 2002
uppgick intäkterna till 96 mkr (2000: 98 mkr,
1999: 105 mkr, 1998: 100 mkr och 1997: 60
mkr). Störst bidrag erhåller universitetet från Stra-
tegiska stiftelsen (SSF) och Stiftelsen för kunskaps-
och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Trots goda utvärderingar har dock samtidigt ge-
nom en förändrad policy från Strategiska stiftel-
sens sida, tilldelade medel till forskarskolor reduce-
rats fr.o.m. 2002, t.ex. till IMIE (International
Graduate School of Management and Industrial
Engineering), HMI (Human-Machine Interac-
tion) och Forum Scientum (naturvetenskaplig
forskarskola).

Universitetet erhåller även bidrag från de övriga
forskningsstiftelserna såsom Stiftelsen för mil-
jöstrategisk forskning (MISTRA), Vårdalstiftelsen
(vård- och allergiforskning) och Stiftelsen för inter-
nationalisering av högre utbildning och forskning
(STINT). 
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4.6   FAKULTETSANSLAGETS UTVECKLING (exkl. lokalkostnader)

1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001

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

Realt belopp (tkr) 229 249 278 828 283 483 274 925 291 499 286 023 272 959 294 953

Jämförelsetal (1990/91=100) 100 122 124 120 127 125 119 129

Anm: SCB:s omvärldsfaktor “Statlig konsumtion” per den 1 febr 2002 har använts för omräkning till realt belopp. Beloppen är omräknade med pris- 
och löneomräkning 1990/91 - 1992/93. Fr.o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för full jämförbarhet.

4.7   UTVECKLING EXTERNA MEDEL (exkl. lokalkostnader)

1990/91 1992/93 1994/95 1997 1998 1999 2000 2001

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

Realt belopp (tkr) 401 012 435 209 499 973 547 446 523 970 557 897 532 704 498 151

Jämförelsetal (1990/91=100) 100 109 125 137 131 139 133 124

Anm: SCB:s omvärldsfaktor “Statlig konsumtion” per den 1 febr 2002 har använts för omräkning till realt belopp. Beloppen är omräknade med pris- 
och löneomräkning 1990/91 - 1992/93. Fr.o.m. 1994/95 är beloppen reducerade med lokalkostnader m.m. för full jämförbarhet.
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Kompetenscentrum 
Verksamheten inom ett kompetenscentrum base-
ras på etappvisa överenskommelser mellan tre par-
ter: intressenter inom näringslivet, universitet samt
NUTEK/VINNOVA. Genom avtal regleras bl.a.
mål, medel och inriktning av forskningen samt
parternas ekonomiska åtaganden. Vid universitetet
finns tre kompetenscentra, samtliga inom Teknis-
ka högskolan. NUTEK/VINNOVA utvärderar
hjälp av internationella bedömare samtliga kom-
petenscentra i landet. ISIS (Integrerade Styr- och
informationssystem), S-SENCE (bio- och kemisk
sensorvetenskap och teknologi) och NIMED 
(Noninvasiv medicinsk mätteknik) har nyligen ut-
värderats och samtliga har fått mycket goda omdö-
men. 

Deltagande i EU:s forskningspro-
gram
EU:s femte ramprogram för forskning och teknisk
utveckling börjar närma sig sitt slut även om det
sjätte ramprogrammet inte kommer att startas 
förrän vid årsskiftet 2002/2003. Linköpings uni-
versitet deltar i sex av sju delområdesprogram. To-
talt under femte ramprogrammet har drygt 50
projekt startats eller är på väg att startas med delta-
gande från Linköpings universitet. 

4.8 INTÄKTER FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)
1998 1999 2000 2001

Fakultetsanslag 343 420 359 011 360 440 391 052

Övriga anslag 91 965 84 298 119 393 44 662

Summa anslag 435 385 443 309 479 833 435 714

Forskningsråd 1) 91 266 95 397 99 838 78 734

Vinnova 2) 34 036 50 722 41 507 42 936

Statliga myndigheter 104 138 112 003 118 576 117 627

Forskningsstiftelser 100 520 105 555 97 970 96 298

Kommuner och landsting 32 905 47 128 46 072 58 781

Svenska org./föreningar 49 610 67 639 61 465 80 205

Svenska företag 35 587 51 852 40 883 67 341

EU-kommissionen 20 712 13 611 19 005 21 412

Utländska företag och org. 9 325 6 928 7 937 7 470

Övriga intäkter3) 32 058 48 298 86 520 23 577

Summa externfinansiering 510 156 599 133 619 774 594 381

Summa ränteintäkter 14 403 8 422 11 145 13 622

Summa 959 944 1 050 864 1 110 753 1 043 717

Varav

Uppdragsforskning 90 288 76 566 90 030 94 604

Filosofiska fakulteten 15 929 10 052 19 858 15 830

Hälsouniversitetet 22 311 21 567 31 720 28 024

Tekniska högskolan 52 048 44 947 38 452 50 751

1) Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad.

2) Vinnova motsvarar de tidigare organen KFB och NUTEK samt 50% av RALF.
3) Under 2001 har intäkterna bättre kunnat fördelas på resp. finansiär, varför posten övrigt har 

minskat.

LiTH står för en klar majoritet av universitetets
deltagande: 35 projekt, varav Institutionen för fy-
sik och mätteknik står för hela 21 projekt.

LiU koordinerar nio 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). Tre projekt är inom Information
Society Technologies, ett inom Quality of Life
samt fem inom Improving Human Potential.

Härintill redovisas vilka program inom EUs
femte ramprogram universitetet medverkade i un-
der 2001. Förutom i EUs forskningsprogram del-
tog universitetet i andra EU-finansierade program
under året; t.ex. Leonardo och Mål 5b.

Intäkterna från EU-kommissionen uppgår till
21 mkr.

RESULTAT
Forskning och forskarutbildning som bedrivs in-
om resp. fakultet kommenteras i de avsnitt som
följer. Därvid måste påpekas att resultaten inom en
fakultet inte omedelbart kan jämföras med resulta-
ten inom en annan fakultet eftersom förutsätt-
ningar, kultur och tradition för olika ämnesområ-
den varierar.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
De totala intäkterna för budgetåret 2001 avseende
forskning och forskarutbildning uppgår till ca 
1 044 mkr* (inkl. finansiella intäkter). Intäkterna
under 2001 för uppdragsforskning uppgår till ca
95 mkr (inkl. finansiella intäkter).

Kostnaderna för forskning och forskarutbild-
ning uppgår 2001 till ca 1 052 mkr* (se Verksam-
hetsgrensfördelning, s. 79, i kap. 16 Finansiell del).
Kostnaderna fördelas på kostnadsslagen personal-
kostnader, lokalkostnader, övriga driftkostnader,
finansiella kostnader och avskrivningskostnader.

Hur den totala kostnaden (tkr) för forskning
och forskarutbildning fördelas på fakulteter fram-
går av Verksamhetsgrensfördelning.

*I förhållande till år 2000 har anslaget för klinisk utbildning
och forskning fördelats annorlunda på verksamhetsgrenarna
grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning.

FEMTE RAMPROGRAMMET

Program Antal projekt

Information Society 

Technologies (IST) 13

Quality of Life and Management 

of Living Resources 8

Promoting Competitive 

and Sustainable Growth 9

Energy, Environment 

and Sustainable Development 6

Improving Human Potential 

and the Socio-Economic

Knowledge Base 15

Confirming the International 

Role of Community Research 1

Summa 52
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Den vetenskapliga verksamheten omfattar såväl
grundforskning som tillämpad forskning inom
teknik, ekonomi, matematik och naturvetenskap.
Till profilområdena hör datavetenskap, industriell
ekonomi, materialfysik, materialteknik, medicinsk
teknik, produktframtagning, signalbehandling,
tillämpad matematik och bioteknik. Verksamheten
resulterar varje år i ett hundratal forskarexamina
samt ett stort antal publikationer i internationellt
erkända vetenskapliga tidskrifter, konferensrappor-
ter och interna publikationer. Forskning och fors-
karutbildning bedrivs vid nio storinstitutioner.
Dessa förfogar över betydande resurser, såväl per-
sonellt som ekonomiskt. Organisationen med sto-
ra institutioner underlättar samarbetet över ämnes-
och institutionsgränser. Till detta bidrar också pla-
nerings- och ledningsorganisationen som utgörs av
en sammanhållen fakultetsnämnd samt en nämnd
för forskning och forskarutbildning. 

Professorer/Disputerade lärare
LiTH befinner sig i en expansiv fas inom forskning
och forskarutbildning. Detta kommer att bli än
mer uppenbart när satsningarna i Norrköping i allt
större omfattning påverkar den ekonomiska om-
slutningen och antalet tjänster. Antalet disputerade
lärare har under senare år ökat kraftigt och uppgår
nu till ca 400. Av dessa är 98 (89) professorer och
24 (23) adjungerade professorer. (Siffrorna inom
parentes gäller år 2000.) I likhet med övriga teknis-
ka högskolor har LiTH en relativt stor andel lärare,
främst adjunkter (ca 100), som inte har disputerat.
Det är fakultetsnämndens uppfattning att det även
framgent kommer att finnas ett behov av adjunkter
inom högskolan. Ett antal av dessa bedriver fors-
karutbildning med i första hand licentiatexamen
som mål. Målet att öka antalet disputerade lärare
kommer främst att nås genom nyrekrytering.

Ett mått på den ökade forskningsvolymen är
antalet antagna oavlönade docenter. Under åren
1998-2001 har LiTH fått 67 nya docenter, vilket
är en ökning med 68 procent jämfört med närmas-
te föregående motsvarande period. Flertalet insti-
tutioner redovisar en fortgående ökning i takt med
utbyggnad av forskning och forskarutbildning.
Den stora ökningen av antalet professorer förklaras
till del av den nya möjligheten för universitetslek-
torer att befordras till professor. 

Totalt har under året 16 professorer anställts var-

av 6 är lektorer som befordrats och 4 är adjungera-
de professorer.

LiTH har två kvinnor anställda som professor.
Av universitetslektorerna är ca 15 procent kvinnor.
Ökningen av antalet kvinnliga lärare/forskare sedd
över en femårsperiod är i faktiska tal liten. (Se även
avsnittet Jämställdhet nedan.)

Doktoranderna
Det totala antalet aktiva doktorander 2001 var
624.  Problem att rekrytera och behålla doktoran-
der har under läsåret rapporterats från vissa tilläm-
pade ämnen. 

Doktors- och licentiatexamina -
måluppfyllelse
Antalet utfärdade doktorsexamina år 2001 var 55.
Av de examinerade doktorerna var 16 procent
kvinnor. Antalet examina varierar från år till år,
varför man bör se på doktorsproduktionen över ett
antal år. Glädjande nog har examinationen per år
under perioden 1992–2001 mer än fördubblats.
Antalet examinerade doktorer kommer att öka 
framöver i samband med framväxten av de fors-
karskolor som startat på senare år. Antalet utfärda-
de licentiatexamina 2001 var 57. Också antalet li-
centiatexamina kommer att öka i samband med
forskarskolorna. LiTHs examinationsmål för peri-
oden 2001-2004 är 297 poäng. Under året har
66,5 poäng uppnåtts. Det finns goda förutsätt-
ningar för att det uppsatta målet för perioden skall
infrias.

Nationella Forskarskolan i grund-
läggande datavetenskap
Forskarskolan i grundläggande datavetenskap,
(CUGS), organiseras som en federation av delta-
gande forskargrupper. Vid varje deltagande lärosä-
te finns en eller flera sådana grupper. Idag består
CUGS av Linköpings universitet (12), Mälarda-
lens högskola (2), Högskolan i Skövde (2), Örebro
universitet (0) och Lunds tekniska högskola (3).
(Siffrorna inom parentes anger det antal doktoran-

Mats Abrahamsson
Professor i logistik

Hans Borén
Professor i 

organisk kemi

Hossein Dadfar
Professor i industriell
marknadsföring,
särskilt internationell
marknadsföring

Svante Linusson
Professor i 

tillämpad matematik

Johan M Karlsson
Professor i mobil 

telekommunikation

Torbjörn Kolsrud 
Professor i 
tillämpad matematik

Peter Konradsson
Professor i 

organisk kemi

Petter Krus
Professor i 

mekaniksystem

Timo Koski
Professor i 
matematisk statistik 

Bo Liedberg
Professor i sensorve-
tenskap

ANTAL FORSKAREXAMINA VID LITH

1998 1999 2000 2001

Doktor 44 68 49 55

Licentiat 77 70 51 57

Totalt antal forskarexamina 121 138 100 112
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der i forskningsämnena datavetenskap och system-
teknik (eller motsvarande) som finns vid respektive
högskola/universitet.) Lunds tekniska högskola var
inte nämnd i regeringsskrivelsen men har önskat
ingå och doktoranderna där uppbär finansiering
från annat håll. CUGS arbete drivs av en styrgrupp
där deltagande forskargrupper (10 st.) vid de olika
högskolorna representeras av en senior forskare.
Styrgruppen har fastställt undervisningsplaner och
CUGS anordnar både kärnkurser och avancerade
kurser. Kurserna organiseras av deltagande lärosä-
ten med hänsyn till lärosätets ämneskompetens.
Kärnkurser genomförs vid en kursgård, och avance-
rade kurser vid respektive lärosäte.

Vetenskapliga artiklar 
Antalet publicerade arbeten i internationellt erkän-
da tidskrifter uppgår under 2001 till 406, vilket in-
nebär att siffran i stort sett är oförändrad under de
tre senaste åren. Det är relativt stora skillnader mel-
lan de olika forskningsområdena vad gäller antalet
publikationer per forskare. Detta avspeglar skillna-
den i traditioner mellan olika ämnen. Fysik och
anknutna ämnen redovisar normalt ett stort antal
publikationer, de tillämpade tekniska ämnena
samt matematik bildar en mellangrupp, medan
vissa andra ämnen har något färre publicerade arbe-
ten per forskare.

Externt finansierad verksamhet
Den externa finansieringen uppgick 2001 till 348
mkr, d.v.s. ungefär samma nivå som år 2000, och
visar på LiTHs framgångsrika forskning. Ca 62
procent av fakultetens forskningsbudget är extern-
finansierad. Av LiTHs totala verksamhet (inkl.
grundutbildning) utgör den externfinansierade de-
len 37 procent. Ett problem är att de duktigaste
forskarna måste lägga ner avsevärd tid för att söka
medel. Tid som i stället skulle kunna ägnas åt forsk-
ning, forskarhandledning och grundutbildning.  

Högskolan driver sedan ett antal år framgångs-
rikt ett antal forskarskolor finansierade av bl.a.
Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stiftelsen har
meddelat att den efter den nu påbörjade treårsperi-
oden avser att avbryta finansieringen av forskar-
skolorna. Detta aktualiserar frågan hur skolorna
skall finansieras och drivas vidare. 

LiTH har under året tilldelats stora anslag från
Vetenskapsrådet och flera forskare har mottagit an-
slag för excellenta forskningsmiljöer liksom olika
vetenskapliga utmärkelser.

Inom EUs femte ramprogram för forskning och
teknisk utveckling är LiTHs totala anslag ca 17
mkr.

Jämställdhet
LiTH har under 2001 arbetat för att verkställa be-
sluten i universitetets jämställdhetsplan för 2001. 

För att öka andelen kvinnliga adjungerade pro-
fessorer och kvinnliga forskarassistenter har styrel-
sen efter förslag från en av styrelsen tillsatt arbets-
grupp beslutat att bl.a. arbeta för att varje institu-
tion anställer minst en kvinna som adjungerad
professor och att prefekterna genomför karriärpla-
nering för forskarstudenterna. Dessutom skall en
kartläggning göras av hinder för kvinnliga dokto-
rander och unga doktorer.

Andelen kvinnor bland adjungerade professorer
respektive forskarassistenter vid institutionerna
framgår av tabell på nästa sida. Ett oroväckande
faktum är att andelen kvinnliga forskarassistenter
varierar så starkt mellan institutionerna.

Sedan 1 juli 2001 finns möjlighet att inrätta
tjänster som biträdande universitetslektor. För
denna tjänst gäller samma behörighetskrav som för
forskarassistent med den skillnaden att man kan bli
befordrad till universitetslektor när man uppfyller
kraven för denna tjänst. 

Andelen kvinnor som uppnått doktors- respek-
tive licentiatexamen var 16 respektive 17,5 procent
år 2001. (Motsvarande andel år 2000 var 12 re-
spektive 24 procent.) Av 624 aktiva forskarstude-
rande 2001 var 148 kvinnor (24%), att jämföra
med år 2000, då andelen var 21 procent. Av nyan-
tagna forskarstuderande 2001 var 28 procent kvin-
nor (år 2000 var andelen 31%). Ökningen av anta-
let aktiva kvinnliga forskarstuderande tyder på att
andelen kvinnor som avlägger doktors- och licenti-
atexamina kommer att öka. 

Institutionerna har även uppmanats att arbeta
för att föreslå kvinnliga kandidater till hedersdok-
torat.

Informationsspridning
LiTH satsar stora resurser på information om
forskning och forskningsresultat. Lärare/forskare
är dessutom engagerade i konferenser och kurser
som syftar till att sprida information om forskning
och utbildning. Vid Linköpings Arbetsmarknads-
dagar finns institutioner och forskarskolor repre-
senterade vid LiTHs monter. Numera satsar insti-
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tutionerna även på bred information om forskning
och utveckling i årsredogörelser och på hemsidor.
Fr.o.m. december 2001 presenteras alla aktuella
disputationer med en sammanfattning på LiTHs
hemsida (www.lith.liu.se).

De tekniska högskolorna och de matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteterna driver gemensamt
tidskriften ”Teknik och vetenskap”, som har ett
stort spridningsområde. Högskolans lärare deltar
aktivt i arbetet med tidskriften, både som författare
av artiklar och på redaktionell nivå. Vidare anord-
nar högskolan offentliga föreläsningar om aktuell
teknisk forskning och utveckling. ”Forskning vid
LiTH”, en frivillig minikurs i högre årskurs, är en
av teknologerna mycket uppskattad form för forsk-
ningsinformation. Årligen anordnas möten mellan
forskare vid LiTH och företrädare för större svens-
ka företag med syfte att dels informera om forsk-
ning och utveckling, dels att diskutera och planera
samarbetsprojekt.

Förnyelsearbete

Forskarutbildningen 
– visioner och strategier

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (Fo-
Fu-nämnden) tillsatte under 2001 en arbetsgrupp
med uppgift att formulera visioner och strategier
för forskarutbildningen vid LiTH. FoFu-nämnden
har på kort tid, mindre än två år, genomfört tre vik-
tiga utredningar om forskarutbildningen: ”Doktoran-
der om forskarutbildning”, ”Handledare om fors-
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ANTALET ADJUNGERADE
PROFESSORER RESP. FORSKARASS.

Adj. professorer Forskarass.
Inst* Kv Män Tot Kv Män Tot

EKI 0 4 4 0 0 0

IDA 0 8 8 5 3 8

IFM 0 5 5 1 8 9

IKP 0 3 3 2 8 10

IMT 0 0 0 2 2 4

IPE 0 0 0 0 0 0

ISY 0 1 1 0 6 6

MAI 0 0 0 0 2 2

ITN 0 4 4 0 0 0

Totalt 0 25 25 10 29 39

*Se s. 40-41

karutbildning” samt ”Forskarutbildningen vid
LiTH - en kartläggning av rekrytering, examina-
tion och arbetsmarknad”. Innehållet i utredning-
arna beskrivs kortfattat i årsredovisningen för
2000. 

Huvuduppgiften för den nu arbetande arbets-
gruppen är att på grundval av gällande måldoku-
ment (LiTH 2000), de tre utredningarna samt
löpande erfarenheter från verksamheten, utforma
förslag till visioner och strategier för forskarut-
bildningen vid LiTH. Det nya måldokumentet
skall vidare innehålla riktlinjer för viktiga frågor
inom de olika aspekter av forskarutbildningen
som behandlas i den sistnämnda av utredningar-
na ovan. Det gäller i första hand forskarutbild-
ningens förutsättningar, genomförandet av ut-
bildningen samt utbildningens resultat. Arbetet
skall vara slutfört till sommaren 2002. 

Forskning inom nanovetenskap och 
nanoteknologi vid LiTH

LiTH har gjort en kartläggning av aktiviteter 
inom nanovetenskap och nanoteknologi vid
högskolan. Utredningen har initierats mot bak-
grund av det stora intresse som området nu till-
drar sig. I IVA-utredningen ”Teknisk Framsyn”
(2000) anges nanoteknologi tillsammans med 
bioteknik och IT som de viktigaste framtidsom-
rådena. Såväl inom EU (Sjätte ramprogrammet)
som i USA (The National Nanotechnology 
Initiative, 2001) sker stora satsningar på nano-
teknologi. 

I kartläggningen redovisas 55 projekt inom
nanovetenskap/nanoteknologi varav huvuddelen
genomförts/genomförs vid Institutionen för fysik
och mätteknik (IFM) främst inom områdena
materialfysik samt teori och modellering. Verk-
samhet i samarbete med IFM pågår vid Institu-
tionen för konstruktions- och produktionsteknik
och Institutionen för teknik och naturvetenskap.
Ca 65 forskare, varav 22 professorer, och ett 
25-tal forskarstuderande har varit/är engagerade i
projekten. En stor del av forskningsresultaten har
publicerats i internationellt erkända vetenskapli-
ga tidskrifter. Det övervägande antalet projekt
har viss basfinansiering från fakultetsanslag men
det externa stödet dominerar i de flesta fall. Den
totala satsningen på nanovetenskap/nanotekno-
logi vid LiTH uppgår f.n. till 20-25 mkr per år.
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FILOSOFISKA FAKULTETEN
Filosofiska fakultetens forskningsmiljöer är av skif-
tande storlek och befinner sig i olika utvecklingsfa-
ser. Vissa har verkat i mer än 20 år och har en om-
fattande forskarutbildning. Andra är nyetablerade
och saknar fakultetsmedel för forskarutbildning.
Sedan 1996 har fakultetens forskning och fors-
karutbildning genomgått en kraftig utbyggnad
varvid en rad nya forskningsmiljöer tillkommit.
Forskningsorganisationen bestod ursprungligen av
temana Teknik och social förändring, Vatten i na-
tur och samhälle, Kommunikation, Hälsa och
samhälle, Barn samt ämnena pedagogik och före-
tagsekonomi. Senare inrättades också forskarut-
bildning i psykologi, statistik, nationalekonomi,
affärsrätt och informationssystemutveckling. Fors-
karutbildningen i företagsekonomi förstärktes.
Därefter tillkom forskarskolor i Språk och kultur
och Pedagogiskt arbete. Den temaorganiserade
forskningen har utökats genom tillkomsten av te-
ma Etnicitet, tema Genus samt tema Äldre och
åldrande. För närvarande pågår utveckling av tema
Kulturarv och kulturproduktion, forskningspro-
grammet Identitet och pluralism, den nationella
forskarskolan i Naturvetenskapernas och teknikens
didaktik och den nätverksbaserade forskarskolan
Vuxnas lärande. I universitetets strategiska plan
anges ytterligare satsningar på nya forskarskolor,
tema Mat, humanistisk-didaktisk forskarskola
samt klimat och miljö.

Fakultetens ansvar för den långsiktiga utveck-
lingen av forskning har utökats. Delvis är detta en
följd av statsmakternas krav på att universitet och
högskolor skall prioritera sin verksamhet och inrik-
ta den mot områden inom vilka man har särskilt
goda förutsättningar. Planering och uppföljning av
forskning och forskarutbildning är numera inrik-
tad på verksamheterna i de olika forskningsmiljö-
erna. Det innebär att fakultetsnämnden anvisar
ekonomiska ramar och ställer krav på bl. a. omfatt-
ningen av forskarutbildningen per forskningsmiljö
istället för som tidigare per institution.

Den särskilda satsning inom de humanistiskt-
samhällsvetenskapliga området som universitetet
erhöll i budgetpropositionen för 2001 har använts
till förstärkning av några av dessa forskningsmiljöer,
främst Vuxenutbildning och folkbildning och 
temana Barn, Etnicitet, Genus samt Äldre och 
åldrande. 

Under 2001 avslutades en studie av forskarut-
bildningen vid Filosofiska fakulteten. Undersök-

ningen innefattar såväl individuella handlednings-
relaterade frågor som mer övergripande organisa-
toriska skillnader inom fakultetens olika forskarut-
bildningar. Arbetet har resulterat i fyra rapporter
som kommer att ligga till grund för fortsatta dis-
kussioner och analyser under 2002.

Universitetsstyrelsen beslutade 2001 att filoso-
fiska fakultetsnämnden och nämnden för utbild-
ningsvetenskap fr.o.m. 2002-01-20 skall utgöra
nya beslutsorgan inom vetenskapsområdet huma-
niora och samhällsvetenskap. Ansvarsfördelningen
mellan de båda nämnderna återspeglas i nästkom-
mande årsredovisning.

Vid ekonomiska institutionen (EKI) finns väl-
etablerad forskning och forskarutbildning inom
ämnena affärsrätt, företagsekonomi och nationale-
konomi. Under 2001 tillkom ett fjärde forskarut-
bildningsämne, statsvetenskap med inriktning mot
internationella relationer. Ett nationellt centrum
för forskning om ekobrott har under året fått sin
hemvist vid institutionen varvid handledarkompe-
tens inom forskningsprogrammet även har tillförts
från området Ekonomiska informationssystem vid
Institutionen för datavetenskap (IDA) samt Tema
(Ekonomisk historia) där programmets personal
delvis placerats vid EKI.  Affärsrätt har i samverkan
med ämnet nationalekonomi än mer utvecklat
forskningsfältet rättsekonomi. Forskningen i na-
tionalekonomi är i övrigt inriktad på tillämpad
mikroekonomisk teori. Ett omfattande samarbete
med Väg- och transportforskningsinstitutet och
med tema Teknik och social förändring sker inom
transportekonomi. I företagsekonomi har ett större
forskningsprogram kring företagsfusioner startats i
samarbete med Handelshögskolan i Stockholm
och forskning pågår också om förändringsarbete i
offentliga organisationer.

Forskarutbildningen inom filosofisk fakultet
vid Institutionen för datavetenskap (IDA) gäller
huvudsakligen forskarstudieämnet informations-
systemutveckling. Denna verksamhet har under
året fortsatt att utvecklats och medel har tilldelats
för att stärka forskarutbildningen, särskilt handled-
ning. Forskarutbildningen bedrivs i samverkan
med andra universitet och högskolor (Örebro,
Karlstad, Jönköping, Borås, Dalarna).

Den statistiska forskningen vid matematiska
institutionen (MAI) har, sedan den etablerades
1998, utvecklat en starkt tillämpad profil. Ett vik-
tigt mål för verksamheten är att förnya statistiker-
rollen genom att initiera och leda tvärvetenskapliga
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forskningsprojekt där statistisk metodik kan spela
en nyckelroll. Forskarutbildningen i statistik har
under 2001 konsoliderats genom att studiegrupper
och högre seminarier fått en fastare organisation.
Under 2001 har ett anslag från Riksbankens 
kulturvetenskapliga fond gjort det möjligt att 
etablera en ny forskningsprofil inriktad mot inter-
netbaserade urvalsundersökningar. Denna kompe-
tensuppbyggnad sker i samarbete med Stockholms
universitet.

Institutionen för beteendevetenskap (IBV) har
för närvarande cirka 60 aktiva doktorander av vilka
16 antogs under 2001. Institutionens nya organi-
sation har bl.a. medfört att forskningsmiljöerna
kommit att definieras tydligare också i forskarut-
bildningen. Den nya forskarskolan Vuxnas lärande
har antagit åtta doktorander som skall börja sina
studier fr.o.m. 2002. Forskarutbildningen är en
nätverksbaserad forskarskola som bedrivs som ett
samarbete mellan Göteborgs universitet, Mälarda-
lens högskola och Linköpings universitet. Institu-
tet för handikappvetenskap som drivs tillsammans
med Örebro universitet har inneburit en långsiktig
etablering av handikappforskningen.

Vid Institutionen för religion och kultur fortgår
arbetet med planering av forskarskolan Identitet
och pluralism med sikte på inrättande fr.o.m. hös-
ten 2002. Tanken är att utbildningen skall vara bå-
de disciplinär och tvärvetenskaplig. Flera projekt-
ansökningar med doktorandmedverkan inom fors-
karskolans ram har lämnats in till olika externa 
finansiärer.

Forskarskolan Språk och kultur i Europa vid
Institutionen för språk och kultur (ISK) startade i
januari 2000 med tre professorer, varav två på del-
tid, och tre doktorander. Sammanlagt har forskar-
skolan nu åtta doktorander, två tillkom under
2001. Den nystartade forskarutbildningen vid ISK
har i flera avseenden stärkts under 2001. Volymen
forskning och forskarutbildning har ökat, forsk-
ningsmiljöns vetenskapliga profil har blivit tydliga-
re och forskarskolan har funnit väl fungerande ar-
betsformer. 

Tematisk forskning
Under år 2001 antogs vid institutionen för Tema
27 doktorander (17 kvinnor och 10 män) till te-
mana Barn, Kommunikation, Teknik och social
förändring, Vatten i natur och samhälle samt Ge-
nus. Antalet antagna doktorander är betydligt stör-

re än föregående år och kompenserar i viss mån
den restriktiva antagning som institutionen då
nödgades göra av ekonomiska skäl. Genom antag-
ningen av en andra kull doktorander fortsätter
institutionen uppbyggnaden av tema Genus. Un-
der året påbörjade även tema Kulturarv och kultur-
produktion sin verksamhet, vilken tillsvidare delvis
sker inom institutionen genom att en av tre profes-
surer är placerade på Tema. Samtidigt flyttas en
större del av verksamheten vid tema Hälsa och
samhälle till den nya institutionen Hälsa och sam-
hälle. Planeringen av ett nytt tema, tema Mat, har på-
börjats.

Vid Institutionen för tematisk utbildning och
forskning (ITUF) finns fyra forsknings- och fors-
karutbildningsenheter: tema Q (Kulturarv och
kulturproduktion), tema Ä (Äldre och åldrande),
tema E (Etnicitet) och den nationella forskarskolan
i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (se
nedan). Inom tema Q förbereds antagning av dok-
torander 2002. Tema Ä har antagit 9 doktorander
under 2001. Inom tema E sker en fortsatt upp-
byggnad och antalet doktorander är 15. Se även
kapitlet Campus Norrköping.

Utbildningsvetenskap
Vid Institutionen för utbildningsvetenskap (IUV)
har forskarskolan i pedagogiskt arbete etablerats
med 9 doktorander. En kraftig ökning av antalet
kommer att ske våren 2002 tack vare externa me-
del. Forskningsmiljön var en av de första i landet
som erhöll en fullständig ”forskningsmiljösats-
ning” från Skolverket. Den inbegriper ett samarbe-
te med en kommun som finansierar en halv lärar-
doktorand. I satsningen ingår också att IUV ut-
vecklar sin miljö som en resurs för skolutveckling. 

Nationell forskarskola i naturvetenska-
pernas och teknikens didaktik

Den nationella forskarskolan i naturvetenskaper-
nas och teknikens didaktik (FoNTD) är en av sex-
ton nationella forskarskolor som inrättades genom
riksdagsbeslut hösten 2000. Den har sitt centrum
vid LiU, Campus Norrköping. I övrigt ingår i nät-
verket universiteten i Karlstad och Umeå, lärar-
högskolan i Stockholm samt högskolorna i  Mal-
mö, Kristianstad, Kalmar och Mälardalen. Fors-
karskolan utgör en viktig del i universitetets för-
stärkning av den utbildningsvetenskapliga forsk-
ningen. Forskningen gäller hur barn, ungdomar
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och vuxna lär sig och förstår naturvetenskap och
teknik, hur undervisning sker, och hur goda miljö-
er för lärande och undervisning skapas. Till den
första antagningen av forskarstudenter sökte 87
personer. 18 antogs till utbildningen som börjar i
januari 2002.

Kommentar till måluppfyllelsen

Forskarexamina

Antalet avlagda doktorsexamina var 1998:22,
1999:29 och 2000:27. Under år 2001 utfärdades
sammanlagt 50 forskarexamina (38 doktorsexami-
na, varav 17 av kvinnor, och 12 licentiatexamina,
varav 5 av kvinnor). Det sammanlagda poängtalet
är 40,0. Sannolikheten är därför stor att Filosofiska
fakulteten uppnår examensmålet 108 för treårs-
perioden 2001-2004.

Doktoranderna
Antalet registrerade doktorander var 393. Av dessa
hade 88 procent en aktivitetsgrad över 10 procent.
Under 2001 antogs 72 (därav 49 kvinnor) dokto-
rander till forskarutbildningen av vilka 33 var un-
der 30 år, 25 mellan 30 och 39 år och 14 var över
39 år. Av de nyantagna var 27 inom institutionen
för Tema (år 2000 var antalet nyantagna 7). Under
år 2001 har det alltså skett en ökning av doktoran-
der antagna vid institutionen för Tema, framförallt
orsakad av ett bättre ekonomiskt läge.

För studiestöd till forskarutbildning användes
under året sammanlagt 23 500 tkr av fakultets-
anslaget, varav 71 procent gick till doktorandan-
ställningar. 

Fakultetens satsningar på forskning och fors-
karutbildning leder således till en fortsatt ökning
av antalet forskarexamina.

Forskningsvolymen
Forskarutbildningen inom Filosofiska fakulteten
befinner sig i snabb utveckling vilket bland annat
avspeglas i en ökning av antalet disputerade lärare.

Under 2001 antogs 14 nya docenter, en fördubb-
ling i jämförelse med år 2000. Under åren 1998-
2001 har fakulteten fått 28 nya docenter. I decem-
ber 2001 fanns 56 professorer, 6 adjungerade pro-
fessorer, 171 lektorer och 28 forskarassistenter.
Ökningen av antalet professorer, från 46 år 2000,
förklaras till största delen att universitetslektorer
befordrats. Under 2001 befordrades 8 universitets-
lektorer till professor. Inom ramen för de medel fa-
kulteten avsatte för utveckling av vissa forsknings-
miljöer bereddes disputerade lektorer och adjunk-
ter tillfälle att bedriva forskning (rörliga resursen).

Vetenskapliga artiklar

Antalet artiklar publicerade i internationellt erkän-
da vetenskapliga tidskrifter uppgick till 70 och ar-
tiklar publicerade i andra vetenskapliga tidskrifter
till 49. Antalet monografier var 25, och antalet öv-
riga doktors- och licentiatavhandlingar 28. Det in-
nebär genomgående en ökning jämfört med före-
gående år.

Ansökningar till stiftelser och EU-pro-
gram m.m.

Antalet ansökningar till EUs forskningsprogram,
till forskningsstiftelser, forskningsråd och andra ex-
terna forskningsfinansiärer var 228 och av dessa
beviljades 76 under 2001.

Jämställdhet
Andelen kvinnor bland doktoranderna var år 2001
totalt 60 procent (57% år 2000), bland innehavare
av anställning som doktorand 59 procent (52% 
år 2000) och med utbildningsbidrag 72 procent
(73% år 2000). Det är smärre förändringar jämfört
med förra året. Andelen varierar också mellan olika
institutioner. 

Av professorerna var 15 (27%) kvinnor (år
2000 var andelen 21%). Av lektorerna var 62
(36%) kvinnor. (År 2000 var andelen 33%.) Ande-
len kvinnor har alltså ökat under år 2001, både
bland professorer och universitetslektorer.

FORSKAREXAMINA VID FILOSOFISKA FAKULTETEN

1998 1999 2000 2001

Doktor 22 29 27 38

Licentiat 12 10 9 12

Totalt antal forskarexamina 34 39 36 50
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HÄLSOUNIVERSITETET (HU)
Den vetenskapliga verksamheten vid HU omfattar
medicinsk forskning om grundläggande biologiska
mekanismer, sjukdomars patofysiologi och be-
handling samt om vård och prevention. Närhet
mellan preklinisk och klinisk forskning är en förut-
sättning för att nya kunskaper skall leda till för-
bättringar i hälso- och sjukvården. HU arbetar för
att förbättra möjligheterna till ett sådant samarbete
bl.a. genom att stärka HUs grundforskning. Flera
nya tjänster inom grundvetenskapliga ämnen är
under tillsättning. Samtidigt har den kliniska
forskningsbasen för HU breddats genom samver-
kan med Örebro och Jönköping.

En gemensam utvecklingsstrategi utformades
1997 mellan Linköpings universitet och Lands-
tinget i Östergötland. Strategin berör fem pro-
gramområden: cancer, hälsans värde och vårdens
val, inflammation och överkänslighet, cirkula-
tionssjukdomar samt åldrande. Resurser har avsatts
till bl.a. doktorandanställningar i de ämnen som
ryms inom programområdena.

Forskarutbildningen omorganiseras
I syfte att nå synergieffekter mellan dagens olika
forskarförberedande utbildningar och forskarut-
bildningsprogram har en omdaning av forskarut-
bildningen vid HU påbörjats. I den nya forskarut-
bildningen planeras en samordning mellan den 
biomedicinska forskarskolan, den forskningsförbe-
redande utbildningen inom läkarprogrammet och
kursverksamheten inom forskarutbildningen. Krav
på effektivisering av forskarutbildningen med bi-
behållen kvalitet har lett till en ökad styrning av
forskarutbildningen och inslaget av metodisk och
strukturerad undervisning har ökat väsentligt. En
flerårig satsning har gjorts för kompetenshöjning
av lärargruppen med treårig grundutbildning. 

För att underlätta informationsflödet från
Forsknings- och docenturkommittén (FOD) till
doktorander och handledare finns en koordinator
vid varje institution. De forskarstuderande vid HU
är väl representerade i arbetsgrupper och beslutan-
de organ, med möjlighet att påverka utvecklingen
av den framtida forskarutbildningen. Som ett led i
den ständigt pågående kvalitetsgranskningen av
forskarutbildningen vidtogs en rad åtgärder under
året (se kapitlet Kvalitetsarbete och jämställdhet, 
s. 55). 

En översyn av ämnesföreträdarrollen i forskarut-
bildningen har gjorts som ett första steg i arbetet
med att revidera klassifikationen av forskarutbild-
ningsämnen vid fakulteten. 

Åtgärder för att rekrytera till
forskarutbildning
Det sjunkande meritvärdet av forskning och fors-
karutbildning i den kliniska karriären har haft ne-
gativa konsekvenser för rekrytering av medicinare
till forskarutbildning. Forskarutbildade läkare är
en viktig länk mellan grundforskning och klinik.
HU har under året arbetat med olika modeller för
att stimulera rekrytering av kliniska doktorander
till forskarutbildning. 

Tjugo doktorander har sedan tidigare av FOD
helt finansierade doktorandanställningar.

Erfarenheterna av det nya systemet för priori-
tering och samfinansiering av doktorandtjänster
mellan fakulteten och institutionerna har slagit väl
ut och förra året erhöll ytterligare 25 doktorander
samfinansierad anställning. Tillsättningsförfaran-
det har underlättats, doktoranden har för sin för-
sörjning blivit finansiellt oberoende av handleda-
ren och halvtidsseminariet kommit att genomföras
vid rätt tidpunkt. Beredningsarbete för att förlänga
utbildningsbidrag och doktorandanställningar i
medicinskt ämne har genomförts. Med syfte att re-
krytera och stimulera till biomedicinsk forskning
har sommarstipendier för forskarförberedande ut-
bildning delats ut. I ett av SIDA finansierat samar-
betsprojekt handleds även doktorander i Kenya.
Regelverket för att erhålla docentur och därav föl-
jande instruktioner till de sakkunniga har omarbe-
tats under året. Den pedagogiska handledarkursen
för blivande docenter har tillsammans med
Centrum för undervisning och lärande (CUL) vi-
dareutvecklats i linje med den nya pedagogiska
modellen för universitetslärare (se kapitlet Univer-
sitetspedagogik). Innehållet har också blivit bättre
anpassat till den verklighet som blivande handleda-
re och doktorander arbetar i genom att  en fakul-
tetsspecifik del utvecklats. 

Med målet att kunna behålla kompetenta fors-
kare vid fakulteten bör antalet forskarassistenter
öka. En inventering och prioritering av angelägna
forskningsområden inom HU, som bör förstärkas
ekonomiskt med bidrag för anställningar som fors-
karassistent har gjorts. Under året har sammanlagt
fyra forskarassistenter tillträtt.
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Som del i kvalitetsarbetet sker löpande granskning
och rapportering av den vetenskapliga produktion
som ligger till grund för den aktivitetsrelaterade
budgetfördelningen inom fakulteten. 

Under 2001 anordnade HU nio forskarutbild-
ningskurser. Ett basblock (11 poäng) som vänder
sig till både prekliniska och kliniska doktorander,
och en kurs i försöksdjurskunskap (3 poäng)  är
återkommande inslag varje läsår. Vissa andra
grundläggande kurser av generellt intresse (sta-
tistik, etik och epidemiologi) ges också i stort sett
varje år. Därutöver ges specifika ämnes- och me-
todkurser.

Forskningssamverkan
Forskningen vid HU sker i samverkan med många
aktörer varav Universitetssjukhuset och andra
sjukvårdsinrättningar i regionen är de största. HU
har aktivt medverkat i den verksamhet som bedrivs
inom den regionala fonden för forskning och ut-
veckling (FORSS-rådet). Med målet att stärka den
kliniska forskningen regionalt har HU tagit initia-
tiv till en regional forskarutbildningskurs i ”Basal
forskningsmetodik” (20p) med totalfinansiering
från FORSS. HU har också varit representerat i
prioriteringsarbetet för lokala forskningsfonder vid
Universitetssjukhuset i Linköping  och Östergöt-
lands läns landsting. 

Samarbetet med Örebro läns landsting i forsk-
nings- och forskarutbildningsfrågor har utvecklats
på ett kreativt sätt. Örebro har en adjungerad leda-
mot i FOD. Ett strategidokument för det kom-
mande årets samarbete avseende forskning och
forskarutbildning har utarbetats. I syfte att bredda
engagemanget i fakultetens inre arbete har docen-
ter och professorer vid Linköpings universitet som
även är knutna till Örebro i allt större utsträckning
utsetts som betygsnämndsledamöter vid disputa-
tioner och som interna sakkunniga i docenturären-
den. Ett liknande samarbete förbereds nu med
Jönköpings sjukvårdsområde. 

Informationsspridning
HU har på bred front spridit information om
forskning. FOD har inbjudit till ett seminarium
med representanter för Vetenskapsrådet. Fyra före-
läsningar i en föreläsningsserie för allmänheten
”Aktuell forskning vid HU” har anordnats under
året och forskningspresentationer har givits vid ett
flertal Lion-klubbar i södra Sverige. Information

om forskning vid HU och Universitetssjukhuset
har  också spridits till politiker och allmänhet i tid-
skriften ”Forskning och Utveckling”. 

Doktorander har kunnat publicera sina exa-
mensarbeten och abstracts från licentiat- och dok-
torsavhandlingar över nätet i den internet-baserade
tidskriften Student Journal of Health Sciences.
FOD har utsett en ansvarig utgivare och ett veten-
skapligt råd för tidskriften.

HU har deltagit i nomineringsarbetet för ett
flertal nationella och internationella vetenskapliga
priser och stipendier.

Kommentarer till måluppfyllelsen

Forskarexamina

Under år 2001 utfärdades 48 doktorsexamina, vil-
ket innebär att målet (ca 44 per år) för det första
året för perioden 2001-2004 är uppfyllt. Av de 48
som avlagt doktorsexamen var 23 kvinnor. Inga li-
centiatexamina utfärdades under 2001. Tabellen
härintill visar utvecklingen mellan 1998 och 2001.

Doktoranderna
Av de 493 personer som år 2001 var registrerade
doktorander vid HU var 266 kvinnor. Antalet
doktorander visar en liten men konstant ökning
under de senaste fem åren. 

Nyrekrytering

Under året antogs 83 studerande till forskarutbild-
ningen. Detta innebär en ökning jämfört med år
2000 då 68 studerande antogs. Av de nyantagna
doktoranderna år 2001 var 63 procent kvinnor, att
jämföra med år 2000, då andelen var 56 procent
(år 1999: 57%, 1998: 49%, 1997: 59%). 

Studiefinansiering

Även under 2001 har medel avsatts för kompetens-
höjning av lärare vid 3- och 4-åriga vårdutbild-

NYA PROFESSORER
Installerade 10 november 2001

Toste Länne
Adj. professor i 

kärlkirurgi

Hans-Jürg Monstein
Adj. professor i 
molekylärbiologi

Tommy Öberg
Adj. professor i 

biomekanik och 
rörelselära

Utförligare information om de nya
professorerna finns dels i skriften 
Professorsinstallation 2001, dels på 
Internet: www.liu.se

ANTAL FORSKAREXAMINA VID HÄLSOUNIVERSITETET
1998 1999 2000 2001

Doktor 38 42 40 48

(varav kvinnor) (16) (16) (20) (23)

Licentiat 6 6 3 -

(varav kvinnor) (6) (4) (3) -

Totalt antal forskarexamina 44 48 43 48



ningar. För detta ändamål bidrog Östergötlands
läns landsting under året med  7,9 mkr och Vår-
dalstiftelsen med 1,9  mkr. Av fakultetsanslaget har
totalt 11 mkr använts till utbildningsbidrag och
anställningar som doktorand.  Därav har 8,9 mkr
använts till doktorandanställningar, motsvarande
81 procent av tilldelade medel.  

Forskningsvolymen 
Ett mått på forskningsvolymen är andelen oavlö-
nade docenter. Under perioden 1997-2001 har 48
nya oavlönade docenter antagits, varav 11 kvinnor. 

Antalet artiklar publicerade i internationellt er-
kända vetenskapliga tidskrifter under 2001 upp-
gick till 407, att jämföra med 434 st år 2000, 545
st år 1999 och 600 st år 1998. Minskningen i anta-
let publikationer förklaras av att bättre och strikta-
re rutiner för inrapportering av vetenskaplig publi-
cering har utvecklats, varigenom t.ex. dubbelrap-
portering av artiklar nu undviks.

Jämställdhet
HU har länge eftersträvat balans mellan män och
kvinnor i forskarutbildningen och i lärarkåren. Av
de 492 registrerade doktoranderna vid HU under
år 2001 var drygt hälften kvinnor. Andelen kvin-
nor har i jämförelse med föregående år ökat. Av de
nyantagna till forskarutbildning var 62 procent
kvinnor.  Av de doktorander som hade studiefinan-
siering genom utbildningsbidrag respektive genom
doktorandanställning utgjorde andelen kvinnor 70
respektive 75 procent. Den ökande andelen kvin-
nor bland forskarstuderande återspeglar de senaste
årens satsningar på att kompetenshöja lärare inom
de treåriga vårdutbildningarna och den ökade re-
kryteringen av kvinnor till biomedicinsk grund-
forskning. 

Vid doktorandanställning och vid fördelning av
utbildningsbidrag tas hänsyn till könsmässig oba-
lans. Underrepresenterat kön ges därvid företräde
vid i huvudsak lika meritering. Ett stort antal dok-
torander är försörjda på annat sätt än genom dok-
torandanställning eller utbildningsbidrag. Flertalet
av dessa är anställda vid landsting eller har anställ-
ning som lärare vid universitetet.  

4. Forskning och forskarutbildning
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ANTAGNA OAVLÖNADE DOCENTER 1997-2001

Kvinnor Män 

1997 - 6

1998 4 5

1999 5 10

2000 1 6

2001 1 10
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5. Institutioner

LINKÖPING

Institutionen för 
BETEENDEVETENSKAP (IBV)
142 anställda
10 professorer, 3 adjungerade professorer och 76 övriga lära-

re/forskare, 27 administratörer, 2 tekniker och 22 med dokto-

randanställning samt 65 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 62 mkr  • Avgifter 17 mkr  • Bidrag 20 mkr

Ämnesområden
• Folkbildningskunskap • Pedagogik • Psykologi • Sociologi 

• Specialpedagogik • Vuxenpedagogik

Institutionen för
DATAVETENSKAP (IDA)
238 anställda
13 professorer, 9 adjungerade professorer och 59 övriga lära-

re/forskare, 30 administratörer, 26 tekniker och 79 med dok-

torandanställning samt 68 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 87 mkr • Avgifter 11 mkr • Bidrag 54 mkr

Ämnesområden
• Datalogi • Datorlingvistik • Datorsystem • Ekonomiska

informationssystem • Informatik •  Kognitionsvetenskap 

• Systemvetenskap •  Tekniska informationssystem

EKONOMISKA 
INSTITUTIONEN (EKI)
163 anställda
10 professorer, 5 adjungerade professorer och 75 övriga 

lärare/forskare, 31 administratörer, 37 med doktorandanställ-

ning samt 21 övriga forskarstuderande (med en aktivitet

>10%).

Intäkter
• Anslag 66 mkr • Avgifter 35 mkr • Bidrag 13 mkr

Ämnesområden
• Affärsrätt • Företagsekonomi • Industriell ekonomi 

• Industriell marknadsföring • Industriell organisation 

• Logistik och transportsystem • Nationalekonomi 

• Statsvetenskap

ESTETISKA INSTITUTIONEN (ESI)
23 anställda
19 lärare/forskare, 3 administratörer och 1 tekniker.

Intäkter
• Anslag 19 mkr • Avgifter 3 mkr

Ämnesområden
• Bild och form • Idrott • Musik • Pedagogiskt drama 

• Slöjd • Teknik

Institutionen för
FYSIK OCH MÄTTEKNIK (IFM)
303 anställda
30 professorer, 4 adjungerade professorer, 85 övriga lärare/

forskare, 32 administratörer, 50 tekniker och 102 med dokto-

randanställning samt 23 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 118 mkr • Avgifter 23 mkr • Bidrag 91 mkr

Ämnesområden
• Beräkningsfysik • Biologi • Biomolekylär och organisk

elektronik • Ekologi • Industriell miljöteknik • 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)
181 anställda
13 professorer, 2 adjungerade professorer, 63 övriga lärare/

forskare, 19 administratörer, 22 tekniker och 60 med doktor-

andanställning samt 47 övriga forskarstuderande (med en ak-

tivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 78 mkr • Avgifter 27 mkr • Bidrag 34 mkr

Ämnesområden
• Elektroteknik • Energisystem • Fluid och mekanisk system-

teknik • Hållfasthetslära• Industriell arbetsvetenskap • Kon-

struktionsmaterial • Kvalitetsteknik • Maskinkonstruktion 

• Mekanik • Mekanisk värmeteori och strömningslära 

• Monteringsteknik • Produktionssystem • Träteknik och design

MATEMATISKA INSTITUTIONEN
(MAI)
136 anställda
12 professorer, 1 adjungerad professor, 67 övriga lärare/ fors-

kare, 10 administratörer, 2 tekniker och 38 med doktorandan-

ställning samt 7 övriga forskarstuderande (med en aktivitet

>10%).

Intäkter
• Anslag 69 mkr • Avgifter 6 mkr • Bidrag 13 mkr

Ämnesområden
• Matematisk statistik • Numerisk analys • Optimeringslära

• Statistik • Tillämpad matematik

Institutionen för
MEDICINSK  TEKNIK (IMT)
48 anställda
5 professorer, 13 övriga lärare/forskare, 4 administratörer,

7 tekniker och 19 med doktorandanställning samt 12 övriga

forskarstuderande (med en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 13 mkr • Avgifter 3 mkr • Bidrag 18 mkr

Ämnesområden
• Biomedicinsk instrumentteknik • Medicinsk informatik 

• Medicinsk teknik 

Institutionen för
PRODUKTIONSEKONOMI  (IPE)
15 anställda
2 professorer, 5  övriga lärare/forskare, 3 administratörer och

6  med doktorandanställning samt 2 övriga forskarstuderan-

de (med en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 9 mkr • Avgifter 2 mkr 

Ämnesområden
• Produktionsekonomi

Institutionen för
RELIGIONSVETENSKAP (IRV)
14 anställda
1 professor, 8 övriga lärare/forskare samt 5 administratörer

Intäkter
• Anslag 5 mkr • Bidrag 1 mkr

Ämnesområden
• Etik • Religionsvetenskap

Institutionen för
SPRÅK OCH KULTUR  (ISK)
55 anställda
2 professorer, 40 övriga lärare/forskare, 8 administratörer och

7  med doktorandanställning samt 1 övrig forskarstuderande

(med en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 27 mkr • Avgifter 7 mkr • Bidrag 2 mkr

Ämnesområden
• Allmän språkvetenskap • Engelska • Franska • Spanska 

• Språk och kultur • Svenska språket • Tyska
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Institutionen för
SYSTEMTEKNIK  (ISY)
156 anställda
12 professorer, 2 adjungerade professorer, 36 övriga lärare/

forskare, 13 administratörer, 21 tekniker och 68 med dokto-

randanställning samt 21 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 62 mkr • Avgifter 3 mkr  • Bidrag 32 mkr

Ämnesområden
•  Bildbehandling  •  Bildkodning  • Datatransmission  

•  Elautomatik och datamaskinteknik  • Elektroniksystem  

•  Elektroniska komponenter •  Fordonssystem 

• Informationsteori  • Reglerteknik

Institutionen för
TEMA
270 anställda
30 professorer, 1 adjungerad professor, 67 övriga lärare/fors-

kare, 48 administratörer, 13 tekniker, 105 med doktorandan-

ställning samt 44 övriga forskarstuderande (med en aktivitet

>10%).

Intäkter
• Anslag 85 mkr  • Avgifter 19 mkr  • Bidrag 46 mkr

Teman/ämnesområden
•  Barn • Genus • Hälsa  och samhälle • Kommunikation 

•  Teknik  och social förändring • Vatten i natur och samhälle

• Filosofi • Geografi • Historia • Hälso- och sjukvårds-

administration • Konstvetenskap  och visuell kommunikation

• Kulturella arvet • Litteraturvetenskap •  Medie- och 

kommunikationsvetenskap • Socialantropologi 

Institutionen för
UTBILDNINGSVETENSKAP  (IUV)
42 anställda
23 lärare/forskare, 10 administratörer och 1 tekniker samt 9

forskarstuderande (med en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 21 mkr • Avgifter 6 mkr • Bidrag 2 mkr

Ämnesområden
• Allmän didaktik och praktik • Samhällsorienterande 

ämnens didaktik och vårddidaktik • Kultur- och kommunika-

tionsämnenas didaktik • Matematikämnets didaktik 

• Pedagogiskt arbete

Institutionen för
BIOMEDICIN OCH KIRURGI (IBK)
149 anställda
25 professorer, 5 adjungerade professorer, 27 övriga

lärare/forskare, 15 administratörer, 28 tekniker och 49 med

doktorandanställning samt 38 övriga forskarstuderande (med

en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 32 mkr • Avgifter 42 mkr • Bidrag 13 mkr

Ämnesområden
• Dermatologi och venereologi  • Katastrofmedicin • Kirurgi

• Klinisk kemi  • Medicinsk cellbiologi • Neurobiologi 

• Neurokemi • Näringslära • Onkologi • Palliativ medicin 

• Vårdvetenskap, ssk medicinsk laboratorievetenskap  

• Urologi

Institutionen för
HÄLSA OCH MILJÖ  (IHM)
197 anställda
18 professorer, 2 adjungerade professorer, 65 övriga

lärare/forskare, 42 administratörer, 27 tekniker och 38 med

doktorandanställning samt 68 övriga forskarstuderande (med

en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 32 mkr • Avgifter 38 mkr • Bidrag 24 mkr

Ämnesområden
• Arbetslivsinriktad rehabilitering • Barn- och ungdomspsyki-

atri • Flyktingmedicin • Gastroenterologi och hepatologi • In-

fektionsmedicin • Klinisk immunologi • Klinisk mikrobiologi 

• Medicinsk kvinnoforskning • Medicinsk mikrobiologi 

• Medicinsk pedagogik • Molekylär och immunologisk pato-

logi • Obstetrik och gynekologi • Pediatrik • Reumatologi 

• Rättsgenetik • Rättsmedicin • Social omsorg – socialpeda-

gogik • Socialmedicin och folkhälsovetenskap • Transfu-

sionsmedicin • Utvärdering av medicinsk teknologi • Yrkes-

och miljömedicin

Institutionen för
MEDICIN OCH VÅRD  (IMV)
185 anställda
12 professorer, 3 adjungerade professorer, 106 övriga lärare/

forskare, 20 administratörer, 23 tekniker och 21 med dokto-

randanställning samt 77 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 29 mkr • Avgifter 42 mkr • Bidrag 9 mkr

Ämnesområden
• Allmänmedicin • Anestesiologi • Farmakologi • Invärtes-

medicin • Klinisk farmakologi • Klinisk fysiologi  • Lungmedi-

cin • Medicinsk radiofysik • Medicinsk radiologi • Njurmedi-

cin • Thoraxkirurgi 

Institutionen för
NERVSYSTEM OCH 
RÖRELSEORGAN (INR)
111 anställda
14 professorer, 4 adjungerade professorer, 55 övriga lärare/

forskare, 15 administratörer, 11 tekniker och 16 med dokto-

randanställning samt 47 övriga forskarstuderande (med en

aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 22 mkr • Avgifter 24 mkr • Bidrag 6 mkr

Ämnesområden
• Arbetsterapi • Geriatrik • Handikappvetenskap • Idrotts-

medicin • Klinisk neurofysiologi • Neurologi • Neuroortopedi

• Oftalmologi • Ortopedi • Oto-rhino-laryngologi • Patologi

• Psykiatri • Vårdvetenskap, ssk sjukgymnastik

NORRKÖPING

Institutionen för
TEMATISK UTBILDNING OCH
FORSKNING  (ITUF)
157 anställda
6 professorer, 94 övriga lärare/ forskare, 18 administratörer,

11 tekniker och 17 med doktorandanställning samt 4 övriga

forskarstuderande (med en aktivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 76 mkr  • Avgifter 11 mkr • Bidrag 7 mkr

Ämnesområden
• Etnicitet • Äldre och åldrande • Kultur- och mediegestalt-

ning  • Lärande • Miljövetenskap • Samhälls- och kulturana-

lys • Bild och form • Metodik • Musik • Naturkunskap i ett

skolperspektiv • Pedagogik • Pedagogiskt drama • Rörelse 

• Röst- och talvård • Samhälle i ett skolperspektiv • Barn, sko-

la, samhälle • Barn- och ungdomsvetenskap • Slöjd • Teknik

Institutionen för
TEKNIK OCH 
NATURVETENSKAP  (ITN)
143 anställda
8  professorer, 4 adjungerade professorer, 78 övriga lärare/

forskare, 12 administratörer, 19 tekniker och 19  med dokto-

randanställning samt 6 övriga forskarstuderande (med en ak-

tivitet >10%).

Intäkter
• Anslag 95 mkr • Avgifter 2 mkr • Bidrag 12 mkr

Ämnesområden
• Datalogi • Elektronik – produktion, byggsätt, design 

• Infrainformatik • Medieteknik • Organisk elektronik • Or-

ganisk fysik • Tillämpad matematisk fysik • Vetenskaplig vi-

sualisering
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6. Samverkansuppgiften

I universitetets verksamhetsidé framhålls den akti-
va samhällsdialogen som en av de hörnstenar som
universitetets fortsatta utveckling skall bygga på.
Denna samverkan skall i första hand ses som en in-
tegrerad del av forskning och utbildning. Det är en
dubbelriktad process som inte bara handlar om att
föra ut resultat av forskning och utbildning utan
också att föra in problem och frågeställningar från
det omgivande samhället. En vicerektorstjänst
finns inrättad med särskilt ansvar för samverkans-
uppgiften. I vicerektorns roll ingår bl.a. att samver-
ka med de olika aktörerna i regionen, till exempel
Teknikbrostiftelsen, kommuner, landsting, läns-
styrelse, LO, Svenskt Näringsliv samt det privata
näringslivet.

Samverkan i praktiken 
Ett av de mest konkreta exemplen på universitetets
roll som motor för utvecklingen av näringslivet i
regionen är Mjärdevi Science Park i Linköping
som efter drygt 15 år har 160 företag, huvudsakli-
gen inom  IT och telecom, med över 5 000 anställ-
da. Hälften av företagen har sitt ursprung i forsk-
ningen vid universitetet. 

Det betydligt yngre Berzelius Science Park vid
universitetssjukhuset i Linköping har inriktning
mot medicin, medicinsk teknik och life science.
Sexton företag finns idag i parken.

Det yngsta, ProNova Science Park i Norrkö-
ping, rymmer idag drygt 80 företag med cirka
1 000 anställda, de flesta inom IT- och telecom-
branschen, dock inte så många avknoppningsföre-
tag från universitetet än. Målet är att få igång 
10-15 nya företag per år.

En av de viktigaste delarna i det regionala
tillväxtavtalet för Östergötland är Growlink, som
syftar till att öka nyföretagandet bland studenter
och anställda. Den som vill starta ett företag får här
hjälp med alla de moment som ingår i en företags-
etablering. En av styrkorna med Growlink är att 
alla aktörer i länet har enats om en gemensam mo-
dell för hur man skapar tillväxtföretag. Här spelar
universitetet en avgörande roll som den plats där
alla kan samverka. Projektet leds av vicerektor. Må-
let är att 150 nya företag skall skapas de närmaste
åren. Hittills har 105 företag skapats.

Universitetsholding AB, ett helägt dotterbolag
till universitetet, arbetar i första hand med att sti-
mulera fram idéer, men också med patentrådgiv-

ning och affärsrådgivning. Under 2001 utökades
verksamheten med två idésökare och arbetet med
att stimulera forskare och studenter att formulera,
kommunicera och kommersialisera sina idéer in-
tensifierades. Ett nystartat projekt, EGO, skall sti-
mulera kvinnor att starta företag. 

I Holdingsfären ingår sedan flera år följande fö-
retag: Forskarpatent AB, SKILL Studentkompe-
tens i Linköping AB, Träteknikpoolen, Virtual
Technology AB. Nytillkomna är Santa Anna IT
Research Institute AB, Calluna AB (erbjuder eko-
logisk kompetens vid t.ex. miljökonsekvensbe-
skrivningar och markplanering) och Senaten Inter-
active Academy AB (erbjuder kompetensutveck-
ling genom ett Internetbaserat system där småföre-
tagare kan ta del av spetskompetens på sina egna
villkor).

Riksrevisionsverket har utvärderat hur Univer-
sitetsholding och Teknikbrostiftelsen i Linköping
arbetar. Universitetsholding befanns på ett bra sätt
stödja universitetets samverkansuppgift genom sitt
idésökande arbete och genererande av kommersiel-
la idéer. 

Universitetet har under året också aktivt enga-
gerat sig i det av Linköpings kommun initierade
Marknadsföringsbolaget med syfte att stärka Lin-
köpings långsiktiga förmåga att attrahera kompe-
tent arbetskraft. 

Viktiga nav för samverkan med omvärlden är
universitetets olika centrumbildningar. Flertalet är
knutna till någon institution för att markera den
naturliga samhörigheten med forskning och ut-
bildning. 

En särskild form av centrumbildning utgör de
tre industristödda, nationella och tvärvetenskapli-
ga kompetenscentra som är förlagda till LiU (se
även Forskning och forskarutbildning, s. 30). 

Fyra centra finns samlade inom den gemensam-
ma uppdragsverksamheten (ULiU): Centrum för
industriell teknik och arbetsorganisation, Cent-
rum för kompetensutveckling, Livsmedelscentrum
samt Centrum för innovation och entreprenörskap
(CIE). CIE ger varje år program inom entrepre-
nörskap till personer som startar nya företag i 
regionen, främst studenter. Verksamheten är en del
i den lyckade företagsetableringen i Mjärdevi 
Science Park. Under året bildades sammanlagt 19
nya företag i Linköping/Norrköpingsregionen av
personer med anknytning till universitetet. 

Utgångspunkten för universitetets utåtrik-

tade verksamhet är främst policydokumen-

ten ”Linköpings universitet i samverkan

med det omgivande samhället – ett hand-

lingsprogram” och ”Affärspolicy för upp-

dragsbaserad forskning och utbildning”.

I handlingsprogrammet finns fyra prioritera-

de områden:

• Utbildnings- och forskningsinformation 
till en bred allmänhet

• En tätare dialog med skolan

• Kompetensutveckling och livslångt 
lärande

• Kunskapsutveckling i samverkan.

Uppdragsutbildning* 48 814

Uppdragsforskning 94 604
* exklusive vårdhögskoleutbildning

INTÄKTER AV UPPDRAGSUTBILDNING 
OCH UPPDRAGSFORSKNING 2001 (tkr) 

Malin Jansson och Anette Larsson
är två av 18 kvinnor som nappade
på EGO-projektet, en specialdesig-
nad kurs om eget företagande för
kvinnor inom universitetsvärlden.
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Kunskapsutveckling i sam-
verkan/Företagsreception
De stora FoU-intensiva företagen har alltid använt
sig av universitetets resultat och kompetenser ge-
nom att lägga ut forskningsuppdrag på enskilda
ämnesområden av nyckelkaraktär. Allt fler före-
tagsdoktorander delar sin tid mellan företaget och
universitetet. De småföretag som växt fram i Mjär-
devi Science Park har också ofta lätt att upprätthål-
la kontakterna med universitetet. Företagens grun-
dare kommer ofta från universitetet och har redan
kontakt med relevanta forskningsmiljöer. 

För små och medelstora företag som inte har en
naturlig ingång till universitetet finns sedan tre år
en företagsreception. Studenterna har visat sig vara
den viktigaste resursen vid kontakter med små och
medelstora företag i regionen och de anlitas ofta i
verksamheten. Företagsreceptionen svarar också
för driften av universitetets centrala examensar-
betsdatabas där företagen kan marknadsföra sina
examensarbeten. Under året har företagsreceptio-
nen utvärderats. Resultatet visar att företagsrecep-
tionen har en viktig roll i kontakterna med främst
små och medelstora företag och är en viktig aktör
när det gäller att föra ut kunskap till företag och of-
fentliga organisationer via studenterna.

Alumni och partnerskap
Alumniverksamheten vid Linköpings universitet
syftar till att stärka banden mellan utexaminerade
studenter, universitetet och omvärlden för att ge
möjlighet till utveckling av kunskap, kompetens
och kontakter. Detta sker bl.a. genom utgivning av
alumnitidskriften L Magasin, utveckling av adress-
register över alumni på Internet och drift av en vir-
tuell mötesplats på Internet. Ungefär 3 000 av uni-
versitetets 40 000 alumni hade vid årets slut regis-
trerat sig i databasen.

Ambitionen är att ytterligare stärka samverkan
mellan universitetet och företagen genom det part-
nerskapsprogram, som nu tar form. Året har ägnats
åt planerings- och förankringsarbete och program-
met kommer igång våren 2002. I planerna ingår
att skapa ett Careers Service Center (ett kontaktfo-
rum för studenter och  arbetsgivare), att vidareut-
veckla alumniverksamheten, utlysa studentstipen-
dier och erbjuda seminarier kring spetsforskning.

Forskningssamarbete med
kommuner och andra
Många forskningsprojekt bedrivs i samarbete med
kommuner och andra offentliga institutioner.
Forskningen vid Centrum för studier av människa,
teknik och organisation (CMTO) sker i samverkan
mellan forskare och praktiskt verksamma ute på ar-
betsplatser. Centrum för kommunstrategiska stu-
dier (CKS) arbetar för att utveckla kontakterna
mellan universitetet och östgötakommunerna. (Se
kapitlet Grundutbildning, Filosofiska fakultetens
avsnitt.) Under året bildades Äldrecentrum Öster-
götland där forskare inom tema Äldre och åldrande
kommer att samarbeta med landsting och kommu-
nernas äldreomsorg. 

Planer på ett mer långsiktigt utvecklingssamar-
bete mellan Norrköpings kommun, Linköpings
universitet och Arbetslivsinstitutet har diskuterats
under året.

Kontakt med allmänhet 
och skola
Ett viktigt inslag i samverkansuppgiften är forsk-
ningsinformation till allmänhet och skola. Syftet är
att populärt presentera forskningens rön, men ock-
så att skapa förståelse för forskningens villkor och
kunskapssökandet som process. Exempelvis starta-
de under året en öppen tvärvetenskaplig föreläs-
ningsserie om genteknikens villkor.

Ett led i arbetet att stimulera intresset för teknik
och naturvetenskap är universitetets engagemang i
Fenomenmagasinet, ett teknik- och vetenskapscent-
rum för yngre skolbarn. Det drivs tillsammans
med Linköpings kommun och landstinget i Öster-
götland. Det teknisk-naturvetenskapliga upplevelse-
centret NVIS som nu byggs upp i Norrköping 
(se s. 45 och 81) vänder sig både till gymnasister och
till allmänheten. 

Vid Tekniska högskolan har projektet ”lithgym”
startats med syfte att knyta närmare kontakter mel-
lan universitetet och gymnasielärare i naturveten-
skap och teknik.

Stora insatser görs varje år av enskilda forskare
som föreläsare och skribenter i olika sammanhang.
Systematisk mediebearbetning, populärvetenskap-
liga föreläsningsserier och öppethus-arrangemang
är exempel på aktiviteter som universitetet genom-
för varje år.

Fenomenmagasinet, ett teknik- och
vetenskapscentrum som drivs av uni-
versitetet i samarbete med kommun

och landsting, hade 65 000 besökare
under året. 
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7. Campus Norrköping

Studenter och personal
I och med höstens antagningar till Campus Norr-
köpings utbildningsprogram har den 1996 beslu-
tade expansionen genomförts och målet vad gäller
grundutbildningsplatser nåtts. Idag studerar ca 
5 000 studenter på 16 utbildningsprogram, nio in-
om Tekniska högskolan, fem inom Filosofiska fa-
kulteten och två vid Hälsouniversitetet. Av dessa är
åtta långa, d.v.s. omfattar minst 160 p. Även detta
år har utbildningarna vid Campus Norrköping,
trots den totala nedgången i landet som helhet,
lockat många sökande. Arbetet med att bredda re-
kryteringen och att motverka social snedrekryter-
ing är ett prioriterat område. Under året har sam-
arbeten byggts upp med grund- och gymnasie-
skolor, arbetsförmedlingar, infotek, folkhögskolor
samt Kunskapslyftet med syftet att nå de grupper
av blivande studenter som är underrepresenterade
inom högskolan med avseende på kön, ålder, et-
nisk eller social bakgrund. Vissa effekter av tidigare
års arbete kring dessa frågor har redan kunnat
skönjas.

I takt med utbyggnaden av grundutbildning
och forskning fortsätter personalstyrkan att öka.
Värt att notera är att intresset för anställningar vid
Campus Norrköping hela tiden ökar. 

Den glädjande tillväxten av verksamheten vid
Campus Norrköping visar sig även i form av ökan-
de tryck mot befintliga lokaler. Behovet av arbets-
rum för personal är mycket stort. Efter sommaren
inleddes arbetet med att bygga ett nytt hus i kvar-
teret Spetsen. Huset som skall stå färdigt somma-
ren 2002 kommer att inrymma arbetsplatser för
institutionerna för teknik och naturvetenskap
(ITN) resp. för tematisk utbildning och forskning
(ITUF). Vidare kommer där att etableras ett labo-
ratorium för audio- och videoteknik.

Sammanslagningen av de tre kvartersbibliote-
ken till ett gemensamt Campus Norrköpings Bibli-
otek och kraftigt ökad biblioteksanvändning  bety-
der stor trängsel och sämre arbetsmiljö för biblio-
teksbesökare och personal. Behovet av utökade lo-
kaler i enlighet med de ursprungliga planerna för

Kåkenhus blir alltmer påtagligt.

Våren 2001 utexaminerades de första studen-
terna från de långa utbildningsprogrammen som
startade hösten 1997. Det var framför allt från de
filosofiska magisterprogrammen, men även den
första civilingenjören har examinerats vid Tekniska
högskolan. 

Våren 2001 genomfördes en enkätundersök-
ning på uppdrag av universitetets kvalitetsråd, stu-
dentkårerna, Norrköpings kommun och bostads-
bolaget Studentbo. Ca 1 500 studenter vid Cam-
pus Norrköping svarade på frågor som syftade till
att teckna en bild av norrköpingsstudenterna med
avseende på bakgrund, studieval, pågående utbild-
ning, studentkårernas verksamhet, Norrköping
som studentstad samt deras boende. En majoritet
av studenterna angav utbildningen i sig som den
faktor som haft störst betydelse för att man valt 
att läsa i Norrköping. Det gäller alla fakulteter. 
Hela enkätundersökningen finns att läsa på
www.liu.se/no/enkat

Norrköping är årets studentvänligaste kom-
mun. Tidningen Studentliv rankar Sveriges stu-
dentkommuner för andra året i rad och Norrkö-
ping toppar listan. Rankingen görs med avseende
på kontakter mellan kommun och studentkår, bo-
ende, barnomsorg, socialbidrag, sommarjobb och
arbete efter examen samt information till studenter. 

Forskning och
forskarutbildning
Även inom forskning och forskarutbildning ses en
tydlig utveckling i positiv riktning, men strukturen
är ömtålig och uppbyggnaden måste fortsätta un-
der kommande år. Det fruktbärande samarbetet
med elektronikföretaget ACREO AB och Arbets-
livsinstitutet har fortsatt. Ett ytterligare intensifie-
rat och breddat samspel mellan LiU, Campus 
Norrköping och dess omgivning krävs för att till
bredd och djup utveckla den potential som univer-
sitetssatsningen i Norrköping rymmer och för att
på så vis motsvara de stora förväntningarna om
dess effekter för stadens fortsatta förnyelse.

Forskning och forskarutbildning vid ITN har
utvecklats starkt under år 2001. Den första dispu-
tationen ägde rum i mars 2001, knappt fyra år efter
det att institutionen bildades. Under året har även
två av institutionens doktorander avlagt teknologie
licentiatexamen. Antalet professorer vid ITN var

Utveckling av antalet helårsstudenter
i Norrköping

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1998 1999 2000 2001

Helårsstudenter – statligt finansierade 1 750 2 277 2 745 3 200

Helårsstudenter – landstingsfinansierade 358 410 444 463

Helårsprestationer – statligt finansierade 1 398 1 857 2 265 2 693

Helårsprestationer – landstingsfinansierade 296 371 368 451

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I NORRKÖPING

Antal studenter 4 880

Antal anställda 325

Antal professorer (inkl. adj.) 19

Antal doktorander 48

Totala kostnader för verksamheten

Grundutbildningen ca 204 mkr

- varav vårdhögskoleutb. ca 27 mkr

Forskning/Forskarutb. ca 65 mkr

Summa ca 269 mkr

CAMPUS NORRKÖPING I SIFFROR

1998 1999 2000 2001

Antal professorer 10 10 14 19
varav adjungerade 3 4 5 4

Aktiva doktorander 6 22 32 51
varav nyantagna 6 16 11 21

Doktorsexamina 1

Licentiatexamina 2

PROFESSORER, DOKTORANDER
OCH FORSKAREXAMINA 1998-2001



7. Campus Norrköping

45

vid årets slut tolv (inkl adjungerade), en ökning
med fem personer jämfört med år 2000.

Den nationella forskarskolan i naturvetenska-
pernas och teknikens didaktik, FontD, (se Filoso-
fiska fakultetens avsnitt i kapitlet Grundutbild-
ning) är en av sexton nationella forskarskolor som
inrättades genom riksdagsbeslut hösten 2000. Den
har sitt centrum vid LiU, Campus Norrköping.
Forskarskolan är ett mycket betydelsefullt tillskott
till forskningsmiljön vid Campus Norrköping. Till
den första antagningen sökte 87 personer. 18 an-
togs till utbildningen som börjar i januari 2002.

Tema Äldre och åldrande (Tema Ä) vid ITUF,
Campus Norrköping, startade sin verksamhet un-
der år 2001. Till temat är ett tiotal professorer, lek-
torer och forskarassistenter knutna. Ytterligare tre
anställningar är under tillsättning. Hösten 2001
antogs tio doktorander vid temat. Tema Ä:s syfte är
att bedriva tvärvetenskaplig utbildning och forsk-
ning i frågor som rör äldre och åldrande. Utveck-
ling av teknik och tekniska hjälpmedel för vardags-
livet är en integrerad del av temats verksamhet. För
temat ansvarar de tre fakulteterna vid LiU gemen-
samt. Ambitionen är att i forskningen integrera
humanistisk-samhällsvetenskapliga, hälsoveten-
skapliga och teknikvetenskapliga aspekter. Tema Ä
finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och so-
ciala frågor och LiU.

Tema Kulturarv och kulturproduktion (Tema
Q), som etablerats under 2001, bedriver forskning
och forskarutbildning om frågor som berör kultur-
sektorn, dels inom ITUF dels inom Institutionen
för Tema. Vid Tema Q finns tre professorer på hel-
tid och två på halvtid, en professor och en forskar-
assistent på deltid, tre yngre forskare på heltid samt
5-6 associerade forskare. Doktorander börjar antas
hösten 2002. Ett större forskningsprogram finansi-
erat av Riksbankens Jubileumsfond är inriktat
mot: Vägar till kulturyrken, invandrade kulturar-
betare och kulturarbetsbegreppet. Externa anslag
har erhållits för bl.a. forskning om industriellt 
kulturarv, kulturpolitisk forskning och regional
kulturanvändning. 

Antalet artiklar publicerade i internationellt er-
kända tidskrifter var för Campus Norrköping 25
st. under 2001, att jämföra med 11 st. år 2000 och
6 st. år 1999. 

Organisation
Universitetsstyrelsen gav under året klartecken till
en ny institution i Norrköping, Institutionen för
vård och omsorg. Denna institution, som startar
2002, skall samla sjuksköterskeutbildning, social
omsorgsutbildning och övrig HU-verksamhet i
Norrköping. Därtill skall det göras en satsning på
ett forskningsprogram med inriktning mot vård i
hemmet. För att klara uppbyggnaden av program-
met kommer fyra befintliga lärartjänster i bl.a. om-
vårdnad och geriatrik att flyttas från Linköping till
Norrköping, därtill kommer ett antal nyrekryter-
ingar. Institutionen förutsätts också etablera ett nä-
ra samarbete med Tema Ä.

Campus Norrköping och
omvärlden
Det sedan starten visade stora externa intresset för
Campus Norrköping och dess verksamhet kvarstår.
Under 2001 har totalt 1 500 personer gjort olika
former av studiebesök. Särskilt stort intresse har vi-
sats för Norrköpings visualiserings- och interak-
tionsstudio (NVIS) som bedriver forskning och ut-
bildning men även har en publik verksamhet i an-
slutning till en teater och ett laboratorium för vir-
tuell verklighet (VR). Inom NVIS tvärvetenskapli-
ga samarbete ges kurser för både Filosofiska fakul-
tetens och Tekniska högskolans grundutbildnings-
studerande. Aktuella forskningsområden är dator-
grafik och vetenskaplig visualisering. Sammanlagt
har ca 7 700 personer besökt Campus Norrköping
sedan 1998. Det internationella intresset för 
studiebesök och samarbete ökar ständigt.

Ytterligare två stipendier instiftades vid Campus
Norrköping under året. Donatorer var FoU-rådet
inom ProNova Science Park och studentförening-
en Biljettluckan. Dessa stipendier, tillsammans
med tidigare donationer, har gjort det möjligt för
Campusrådet att under 2001 fördela 250 000 kr
till 36 studenter vid Campus Norrköping.

Forum vid Strömmen är format runt en idé att
knyta ihop det som händer på Campus Norrkö-
ping med näringslivet, kommunen och studieför-
bunden och föra ut den verksamhet som bedrivs
till en bred allmänhet. Under 2001 har ett tiotal ar-
rangemang genomförts, t.ex. populärvetenskapliga
föreläsningar med de nyligen installerade professo-
rerna och föreläsningar i samarbete med Populär-
vetenskapens vecka och Arkitekturåret 2001. 

Professurer vid Campus Norrköping

Tillsatta:

Etnicitet 1, Filosofisk fakultet

Etnicitet 2, Filosofisk fakultet

Kulturarv och kulturanalys 1,
Filosofisk fakultet

Kulturarv och kulturanalys 2,
Filosofisk fakultet

Lärande med inriktning på lärarroll och skola,
Filosofisk fakultet

Samhälls- och kulturanalys, Filosofisk fakultet

Teknik och social förändring, Filosofisk fakultet

Digital bild- och medieteknik, LiTH

Elektronikproduktion, LiTH

Färdsäkerhet, LiTH

Mobil telekommunikation, LiTH

Optimeringslära, LiTH

Tillämpad matematik, LiTH

Trafikinformatik, LiTH

Vetenskaplig visualisering, LiTH

Adjungerade:

Elektronikproduktion, LiTH

Innovationsteknik, LiTH

Internationella transportsystem, LiTH

Visualisering, LiTH

Under tillsättning:

Kommunikationselektronik, LiTH

Organisk elektronik, LiTH

Trådlös kommunikation, LiTH 

Magnus Berggren, professor i 
organisk elektronik vid ITN, tilldelades 

under året ett INGVAR-anslag på 10 mkr
från Stiftelsen för strategisk forskning.

Han har dessutom fått ett större 
femårigt anslag från Kungl. Vetenskaps-

akademin. Berggrens forsknings-
intresse kan sammanfattas som "Bra

elektronik med biologisk struktur". 
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8. Personal

Kvinnor Män Totalt

Lärare

Professor, adj. professor 30 204 234

Universitetslektor,

adj. universitetslektor 126 314 439

Universitetsadjunkt,

adj. universitetsadjunkt 205 181 385

Forskarassistent 38 49 87

Doktorander/assistenter 

Anställd som doktorand/assistent 

med utbildningsbidrag 249 380 629

Teknisk och administrativ personal

Administrativ personal 528 95 623

Bibliotekspersonal 73 21 94

Teknisk personal 193 253 446

Gästlärare 43 36 78

Övriga 32 48 80

Summa 1 517 1 583 3 099

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 
(heltidsekvivalenter)

8.1  Antal årsarbetare per fakultet och 
gemensamma funktioner

8.2   Antal lärare per fakultet och kategori
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Antal anställda
I december 2001 hade Linköpings universitet
3 331 anställda (en ökning med 115 personer jäm-
fört med 2000), vilket omräknat i heltidsekviva-
lenter* motsvarar 3 099 årsarbetare (en ökning
med 29 heltidsekvivalenter i förhållande till 2000).
Ökningen har skett inom gruppen lärare (+18),
administrativ personal (+21) och teknisk personal
(+23) medan det skett en minskning i grupperna
doktorander/assistenter i kombination med utbild-
ningsbidrag (-13) och övrig personal (-46). Antalet
gästlärare har ökat (+24). Utöver tillsvidare- och
tidsbegränsat anställda har universitetet under året
betalat ut 34,5 mkr i arvoden till tillfälligt anställda
och i timarvoden, vilket omräknat i heltidsekviva-
lenter motsvarar ca 95 anställningar som universi-
tetslektor.

Fördelning på kategori och fakultet
Fördelningen på olika kategorier anställda i förhål-
lande till totala antalet heltidsekvivalenter är i stort
sett densamma som 2000. Lärarna utgör 40 pro-
cent (en ökning med två procent jämfört med
2000) och innehavare av anställning som dokto-
rand/assistent med utbildningsbidrag utgör 20
procent (en minskning med en procent jämfört
med 2000). Universitetets stödkompetens (admi-
nistrativ, teknisk och bibliotekspersonal) utgör 36
procent (en minskning med 1 procent). Resteran-
de 4 procent (oförändrat i förhållande till 2000)
utgörs av övrig personal (t.ex. experter, utredare
och amanuenser). 

Som framgår av fig 8.1 är andelen lärare i för-
hållande till övrig personal högst vid Filosofiska fa-
kulteten (55%). Inom Hälsouniversitetet är ande-
len 50 procent och vid Tekniska högskolan är an-
delen lärare 41 procent. Största andelen doktor-
andanställningar (inkl. assistenter med utbild-
ningsbidrag) har Tekniska högskolan med 32 pro-
cent. Vid  Filosofiska fakulteten är andelen 20 pro-
cent och vid Hälsouniversitetet 14 procent.

Andelen administrativ personal är högst vid
Hälsouniversitetet (19%) och Filosofiska fakulte-
ten (20%). Vid Tekniska högskolan utgör den ad-
ministrativa personalen 12 procent. Hälsouniversi-
tetet har störst andel teknisk personal, 15 procent.

Motsvarande andel vid Tekniska högskolan är 12
procent och vid Filosofiska fakulteten 4 procent. 

Bland lärarna är andelen professorer högst inom
Hälsouniversitetet (26%). Andelen universitetslek-
torer är högst vid Tekniska högskolan (46%) och
andelen universitetsadjunkter är högst inom Häl-
souniversitetet (43%). Andelen forskarassistenter
utgör 7 procent av lärarkåren inom Filosofiska fa-
kulteten, 9 procent vid Hälsouniversitetet och 8
procent inom Tekniska högskolan.

Fördelning på kön och ålder
Av totala antalet heltidsekvivalenter är 49 procent
kvinnor och 51 procent män (samma fördelning
som 2000). I gruppen lärare är andelen män 64
procent och andelen kvinnor 36 procent (samma
fördelning som 2000). Bland professorerna är an-
delen kvinnor 14 procent, en ökning med två pro-
cent i förhållande till 2000. I gruppen doktorander
(inkl. assistenter med utbildningsbidrag) utgör
kvinnorna 40 procent, en ökning med två procent
i förhållande till 2000. Andelen kvinnor bland ad-
ministrativ och bibliotekspersonal är fortsatt hög,
84 procent, medan den tekniska personalen till 57
procent utgörs av män.

53 procent av universitetets anställda är 44 år
och yngre. 21 procent är 55 år eller äldre och kom-
mer att inom en 10-12-årsperiod avgå med ålders-
pension. Kategorin 34 år och yngre utgörs huvud-
sakligen av doktorander (inkl. assistenter med ut-
bildningsbidrag) (53 procent) medan ålderskate-
gorin 55 år och äldre till 59 procent utgörs av lärare.

Utbildningsbakgrund
Av universitetets anställda har 26 procent doktors-
examen, fem procent licentiatexamen, 40 procent
högskoleexamen, 17 procent examen från gymna-
sieskola, 7 procent eftergymnasial utbildning och
fem procent har grundskola/folkskola som utbild-
ningsbakgrund.

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

Lärare 2 129 346 437 414

Doktorand/ass. m. utb.bidrag 27 535 113 29 8

Administrativ personal 9 122 180 211 177

Teknisk personal 38 109 101 146 85

Övriga 37 45 7 9 15

Totalt 113 940 747 832 699

8.1 PERSONALENS FÖRDELNING PÅ 
ÅLDERSGRUPPER 2001 (ANTAL ANSTÄLLDA)

* Antal anställda (tillsvidareanställda och tidsbegränsat
anställda) x sysselsättningsgrad.
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Sjukfrånvaro
Eftersom universitetet bytt lönesystem den 1 april
2001, är statistiken framtagen för perioden 1 april
-31 december 2001. Av fig. 8.3 framgår att sjuk-
frånvaron har ökat  vid Linköpings universitet lik-
som i samhället i övrigt. 

228 personer eller sex procent av de anställda
var sjukskrivna över 29 dagar. En stor del av dessa
var deltidssjukskrivna. Bland administrativ och
teknisk personal finns fler långtidssjukskrivna än i
övriga grupper. I gruppen lärare har universitets-
adjunkter ett högre sjuktal än universitetslektorer
och professorer. Fördelningen på olika åldersgrup-
per har inte förändrats, anställda över 45 år står för
52 procent av sjukfrånvaron men utgör 47 procent
av de anställda. Även om sjukfrånvaron ökat har
hela 82 procent av universitetets anställda ingen
registrerad sjukfrånvaro. 

Företagshälsovård  och friskvård
Östgötahälsan svarar för universitetets företags-
hälsovård. Avtalet omfattar 3 600 timmar per år
som fördelas mellan följande yrkesområden; bete-
endevetare, ergonom, företagsläkare, företagsskö-
terska, psykolog och skyddsingenjör. Av tabellen
nedan framgår avtalets fördelning av tjänster un-
der år 2001.

För att stimulera, inspirera och motivera till re-
gelbunden friskvård i form av motion, tecknade
universitetet  under år 2001 avtal med fem arran-
görer som erbjuder ett brett utbud av enklare mo-
tionsaktiviteter. Universitetet betalar 75 procent
av kostnaden för aktiviteten upp till 2000 kr/an-
ställd.

Arbetsmiljö 
Antalet anmälda arbetsskador 2001 är oförändrat
jämfört med föregående år (41) och detsamma
gäller fördelningen på kön (33 kvinnor, 8 män).
Fortfarande dominerar färdolycksfall statistiken
med 12 anmälningar medan stressrelaterade be-
svär står för den största ökningen, från fem till tio
anmälningar. Anmälda belastningsskador har
minskat något (från åtta till fem) och skador inom
laboratorieverksamheten ligger oförändrat på fem
anmälningar.

Under året har Trött, stressad eller utbränd?, rap-
porten från arbetet i den med landstinget gemen-
samma arbetsgruppen publicerats och presenterats

i olika sammanhang. Universitetets nya omarbeta-
de program för drog- och alkoholpolitiska frågor
har också färdigställts och distribuerats till både
anställda och studerande.

En uppföljning i form av en enklare enkät har
gjorts av de lokala samverkansgruppernas arbete.
Resultatet visar ett positivt utfall för arbetsmil-
jöfrågornas ställning och behandling i samver-
kansgrupperna.

Arbetet med att åtgärda de krav Arbetsmiljöin-
spektionen (Yrkesinspektionen) ställt beträffande
laboratoriearbete med kemikalier har fullföljts un-
der året. Institutioner med kemiskt laboratoriear-
bete har skriftligt redogjort för sina rutiner och en
uppföljning har genomförts i form av riktade ronder.

En tjänst med ansvar för riskavfallshantering
har tillsatts liksom en grupp med representanter
från landstinget och universitetet vars uppgift är
att ta fram en gemensam kravspecifikation för ett
kemikalieregister. Målet är att ha ett nytt register i
funktion 1 januari 2003. En halvdagskurs/-infor-
mation om riskbedömning har hållits med stöd av
SundaHus i Linköping AB och ett ytterligare till-
fälle erbjuds 2002.

Rekryteringsmål avseende lärare
Enligt det nationellt uppställda rekryteringsmålet
bör för perioden 2001-2004 andelen kvinnor
bland nyrekryterade professorer (inkl. universi-
tetslektorer som befordras till professorer) uppgå
till 26 procent. Under 2001 har universitetet re-
kryterat och befordrat 31 professorer, varav fyra
kvinnor (13%). Se tabell 8.2. 

Nationella rekryteringsmål har fastställts sedan
1997, dels för 1997-1999, dels för 1998-2000. Re-
kryteringsmålet för Linköpings universitet 1997-
1999 var 17 procent och andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer var under perioden 24
procent. För perioden 1998-2000 var rekryter-
ingsmålet minst 17 procent och andelen kvinnor
bland nyrekryterade professorer under denna peri-
od var 20 procent. Universitetet kan därmed kon-
statera att rekryteringsmålen för dessa båda perio-
der uppfyllts.

För universitetslektorer och forskarassistenter
har rektor fastställt rekryteringsmål för 2001 för
respektive fakultet och för universitetet totalt (se
tabell 8.3). När det gäller universitetet totalt har
dessa mål inte nåtts, vare sig för anställningar som
universitetslektor eller anställning som forskar-

FÖRDELNING AV SJUKFRÅNVARO 
MELLAN OLIKA KATEGORIER

% av de % av de lång-
anställda tidssjukskrivna

Lärare 40 34 

Administrativ/
teknisk personal 36 51 

Forskarstuderande 20 14 

Övriga 4 1 

TOTAL SJUKFRÅNVARO FÖRDELAT 
PÅ ÅLDERSGRUPPER (i procent)

1998 1999 2000 2001

0-24 år 1 0 2 3 

25-34 år 21 15 24 23 

35-44 år 25 23 23 22 

45-54 år 28 29 28 30 

55- år 24 33 23 22 

0

1

2

3

4

8.3 Antal sjukdagar i relation till totalt 
antal anställningsdagar

TJÄNSTER INOM FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRD 2001 (tim)

Rehabilitering 671

Medicinsk rådgivning/service 642

Hälsoprofil/arbetsprofil 532

Psykosocialt stöd 433

Utrustning/arbetsredskap 258

Utbildning 200

%

Från och med 2001 särredovisas sjukbidrag.
Uppgifter om detta har tidigare redovisats
inom gruppen Mer än 14 sjukdagar.
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assistent. Filosofiska fakulteten har nått sitt rekry-
teringsmål för universitetslektorer men inte för
forskarassistenter. Hälsouniversitetet har nått må-
len både avseende universitetslektorer och forskar-
assistenter. Tekniska högskolan har inte nått något
av sina rekryteringsmål. För universitetsadjunkter
finns inget rekryteringsmål fastställt eftersom uni-
versitetets generella mål är att i första hand rekryte-
ra universitetslektorer. Det är först om det, genom
arbetet i sökkommittéerna visar sig att presumtiva
sökande med doktorsexamen saknas i det aktuella
ämnesområdet, som universitetsadjunkter kan re-
kryteras.

Befordran till professor och 
universitetslektor
Under den treårsperiod som det har varit möjligt
att via en kompetensbefordran få anställning som
professor respektive universitetslektor har 63 uni-
versitetslektorer befordrats till professor (9 kvinnor
och 54 män) och 73 universitetsadjunkter beford-
rats till universitetslektor (28 kvinnor och 45
män). När det gäller befordran från universitetsad-
junkt till universitetslektor har samtliga utom sex
befordrats på behörighetsgrunden avlagd doktors-
examen och pedagogisk skicklighet. Fem har be-
fordrats på behörighetsgrunden särskild pedago-
gisk skicklighet och en har befordrats på visad
särskild förmåga att samverka med det omgivande
samhället.

Kompetensförsörjning
Personalförsörjningsläget är fortfarande förhållan-
devis gott men inom vissa ämnesområden vid Tek-
niska högskolan är det svårt, ibland omöjligt, att få
behöriga sökande till läraranställningar och till
doktorandanställningar.

8.4 BEFORDRAN TILL PROFESSOR OCH
UNIVERSITETSLEKTOR ÅR 2001

Fil fak HU LiTH
Kv Män Kv Män Kv Män

Professor 2 6 1 1 - 14

Avslag på ansökan - 4 1 1 - 4

Universitetslektor 5 7 4 1 - 1

Avslag på ansökan 6 1 - - - -

8.3  LOKALA REKRYTERINGSMÅL ANDEL KVINNOR (UNIVERSITETSLEKTORER OCH FORSKARASS.) 2001

LiU totalt Fil fak HU LiTH
Andel Andel Andel Andel

Kv Män Kv Mål Kv Män Kv Mål Kv Män Kv Mål Kv Män  Kv Mål

Universitetslektorer 10 29 26% 37% 3 5 38% 35% 4 0 100% 50% 3 24 11% 25%
Forskarassistenter 5 19 21% 40% 2 4 33% 50% 3 2 60% 50% 0 13 0% 25%

Universitetet skall attrahera personal med relevant
kompetens i konkurrens med andra universitet/
högskolor och näringslivet. Universitets-, fakul-
tets- och institutionsledningar kommer att lägga
stor kraft på att skapa konkurrenskraftiga forsk-
nings- och utbildningsmiljöer för att attrahera den
spetskompetens (professorer och universitetslekto-
rer) som universitetet skall rekrytera under den
kommande tioårsperioden. Rektors långsiktiga
uppbyggnad av en rekryteringsfond, där start-
finansieringen var 10 mkr, syftar till att ge goda
förutsättningar för att bygga upp forskningsmiljö-
er i form av t.ex. anställningar som doktorand,
forskarassistent och biträdande universitetslektor
och/eller utrustning. 

För att attrahera administrativ och teknisk per-
sonal till arbete och utveckling i offentlig verksam-
het deltar universitetet i ett regionalt traineepro-
gram tillsammans med Landstinget i Östergöt-
land, försäkringskassan i Östergötland och Mjölby
kommun. 

För att överbrygga generationsskiftet och öka
universitetets attraktivitet som arbetsgivare ge-
nomför universitetet under 2001 - 2002 ett men-
tor/adeptprogram (Eos). Syftet är att yngre anställ-
das (i första hand administrativ och teknisk perso-
nal) kompetens, kreativitet och innovationskraft
skall tas tillvara och att de genom ett utbyte skall få
del av äldre kollegors kunskaper och erfarenheter.
655 personer (var femte anställd) pensioneras in-
om den kommande tioårsperioden). Att klara ge-
nerationsskiftet är en av universitetets stora utma-
ningar och rekrytering kommer att bli en av de
strategiskt viktigaste arbetsuppgifterna. När det
gäller rekrytering av kärnkompetens kommer arbe-
tet i stor utsträckning att initieras i s.k. sökkom-
mittéer. I dessa finns företrädare för berörd institu-
tion, fakultetsledning och externa intressenter.
Sökkommittén skall:

* göra en strategisk analys av det aktuella äm-
nesområdet

* göra en inventering av kompetenta sökande såväl
i Sverige som utomlands

* vara aktiv i rekryteringsarbetet före och under
ansökningstiden

* sträva efter en jämnare könsfördelning genom att
aktivt söka upp lämpliga kandidater av underre-
presenterat kön med uppmaning att söka aktuell
anställning.

8.2 REKRYTERING/NATIONELLA REKRYTERINGSMÅL 
ANDEL KVINNOR (PROFESSORER)

Antal rekryterade och Andel kvinnor
befordrade professorer
1998-2000 2001 1998-2000 2001-2004 2001
Kv Män Kv Män Mål Utfall Mål Utfall
19 75 4 27 17% 20% 26% 13%

Två av deltagarna i universitetets
mentor/adeptprojekt: Mika Perälä,
systemadministratör på enheten för
IT-stöd,  har Annika Rannström, 
prefekt på Institutionen för beteen-
devetenskap, som sin mentor.



8. Personal

49

Anställningsnämnderna arbetar aktivt med att
minska ledtiderna mellan de olika moment som
ingår i processen vid rekrytering av professorer och
universitetslektorer. Syftet  är att i relation till and-
ra arbetsgivare vara mer offensiv och därmed snab-
bare kunna erbjuda sökande anställning vid uni-
versitetet. 

Rekrytering idag handlar inte bara om att uni-
versitetet skall rekrytera en ny medarbetare. Det
handlar ofta om en helhetslösning för en familj
med arbete för två, bostad, plats i barnomsorg,
skola etc. För att underlätta för presumtiva sökan-
de att få den hjälp och information de behöver in-
går universitetet i ett nätverk av företag och myn-
digheter i Linköpingsregionen (Speja) som samarbe-
tar vid rekrytering av personal.

Att behålla personal är ofta en avvägning mellan
behovet av viss rörlighet och behov att behålla
kompetens. En tydlig karriärväg för dem som ge-
nomgår forskarutbildning är ett viktigt inslag i
förutsättningarna för att behålla akademisk kom-
petens. Försöksverksamheten med en tidsbegrän-
sad anställning som biträdande universitetslektor
vilken ger innehavare möjlighet att ansöka om en
tillsvidareanställning som universitetslektor, bör
göra en akademisk karriär mer attraktiv. Ett annat
viktigt inslag är att skapa miljöer, både ekonomiskt
och personellt, runt den personal man vill behålla
så att de stannar vid universitetet. 

Att stimulera till rörlighet inom universitetet
för administrativ och teknisk personal är ett sätt att
behålla stödkompetens. Befattningar med större
inslag av eget ansvar och svårare arbetsuppgifter 
ledigförklaras i första hand internt, vilket förutom
att det stimulerar till intern rörlighet också ger 
karriärmöjligheter. Personalenheten arbetar även
med en "intern arbetsförmedling" för administrativ
och teknisk personal som vill behålla nuvarande 
arbetsuppgifter men flytta till en annan institu-
tion/enhet, övertaliga och anställda som i ett led i
rehabilitering behöver byta miljö. Prefekter och
enhetschefer kan rekrytera stödkompetens från
den "interna arbetsförmedlingen" och får på så sätt
inga rekryteringskostnader och minskade kostnader
för introduktion.

För att kunna nyttja universitetets samlade
kompetens måste den synliggöras. Det är ett av syf-
tena med den kompetensdatabas som nu byggs
upp, för i första hand den akademiska kompeten-
sen.

Anställdas kompetensutveckling sker till största
delen inom arbetet. Vid universitetet finns också
tre verksamheter som erbjuder kompetensutveck-
ling för anställda. Centrum för utbildning och lä-
rande (CUL) ger främst kurser, seminarier och
workshops för personal med pedagogiska uppgifter
men även för personal inom kärn- och stödkompe-
tens. Centrum för kompetensutveckling (CKU)
anordnar utbildningar som främst riktar sig till
stödkompetensen. 

Universitetets ledningsutveckling är en strate-
gisk funktion med uppgift att genom operativa in-
satser utgöra ett led i universitetets kvalitets- och
utvecklingsarbete. Arbetet inriktas på att utveckla,
samordna och genomföra utvecklings- och utbild-
ningsinsatser riktade till ledningsfunktioner på oli-
ka nivåer och som av ledningen bedöms strategiskt
viktiga för universitetet som helhet. En modell har
utvecklats där rektor, dekaner och prefekter varje år
genomför ett tvådagarsinternat och en studieresa
till utländska lärosäten. Dessutom anordnas tema-
seminarier utifrån angelägna frågeställningar eller
arbetsområden. Till det återkommande långsiktiga
arbetet  med ledningsutveckling hör även årslånga
ledarskapsprogram för prefekter under deras första
mandatperiod, liksom liknande insatser för admi-
nistrativa chefer.

Under 2001 har ett större ledarutvecklingspro-
gram för kvinnliga forskare vid fyra svenska univer-
sitet planlagts. Se kapitlet Kvalitetsarbete och jäm-
ställdhet, s. 56.

Linköpings universitet har sedan starten präg-
lats av expansion och antalet anställda ökar fortfa-
rande. Universitetet har därför liten erfarenhet av
att arbeta med avveckling av personal. De omorga-
nisationer som skett och som inneburit att perso-
nal blivit övertalig har i de flesta fall berört stöd-
kompetens. De berörda har via den "interna ar-
betsförmedlingen" erbjudits nya arbetsuppgifter
inom universitetet. 

Löner
Nedan redovisas medianlönen för ett antal befatt-
ningar. Lönerna ökade 2001 med ca 4 procent, 
inkl. löneglidning (doktorandlönestege och redan
anställda som får en ny anställning med högre lön).
Den kartläggning av löner som fr.o.m. 2001 årli-
gen skall genomföras enligt jämställdhetslagen in-
leddes i december och arbetsgruppen räknar med
att presentera sin analys innan arbetet med lönere-

Världens lyft! säger Ulrica Giselson,
Anna Bäcklin Lindén och Johanna 

Rebillon, deltagare i det nystartade
traineeprogrammet för yngre 

administratörer.
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8.5 MEDIANLÖNER 2001
LiU totalt Fil fak HU LiTH
Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män

Professor 39 500 41 675 38 900 40 000 41 000 41 250 42 500 42 500
Universitetslektor 28 250 30 000 27 100 28 350 30 125 34 000 29 875 31 200
Universitetsadjunkt 22 600 25 000 23 500 23 700 21 900 21 850 23 750 26 750 
Forskarass. 26 000 27 700 24 850 24 850 26 000 27 000 29 000 28 000
Ekonomiadm. 17 500 18 000
Löneadm. 19 000 19 000
Utbildningsadm. 17 000
Studievägledare 20 100 21 750
Ekonom 25 000 22 250
Intendent 20 850 20 150
Adm. chef 28 800 27 950
Biblioteksass. 16 000 15 900
Bibliotekarie 19 150 18 850
Förste bibl. 24 750 22 908
Tekniker 15 500 15 750
Ingenjör 17 713 18 000
Biomed. analytiker 17 725 18 000
Forskningsing. 19 000 20 225
Förste forskningsing. 25 600 26 900

visionen 2002 påbörjas. Syftet med kartläggningen
är att förhindra, upptäcka och åtgärda osakliga lö-
neskillnader mellan kvinnor och män.

Kvinnliga professorer har en medianlön som är
fem procent lägre än medianlönen för manliga
professorer, kvinnliga universitetslektorer har en
medianlön som är sex procent lägre, kvinnliga
forskarassistenters medianlön är sex procent lägre
än männens och kvinnliga universitetsadjunkters
medianlön är nio procent lägre än männens. En
jämförelse av lönerna inom respektive fakultet 
visar att den största skillnaden mellan kvinnors och
mäns medianlöner finns vid Tekniska högskolan

där kvinnliga universitetsadjunkters medianlön är
elva procent lägre än männens och vid Hälsouni-
versitetet där kvinnliga universitetslektorers medi-
anlön är elva procent lägre än männens.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män inom
administrativa och tekniska befattningar är störst
bland ekonomer (medianlön för kvinnor 25 000
och medianlön för män 22 250), studievägledare
(medianlönen för kvinnor är 20 100 och median-
lönen för män är 21 750) och förste forsknings-
ingenjörer (medianlönen för kvinnor är 25 600
och medianlönen för män är 26 900). 
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Under det gångna året har LiU fortsatt sitt erkänt
framgångsrika arbete med att sätta studenten i fo-
kus. Detta inbegriper insatser för ett vidgat stu-
dentinflytande, främst genom studentaktiv peda-
gogik, men också genom utökad studentrepresen-
tation. Fokus ligger på att kartlägga LiU-studen-
tens studiesituation, t.ex. genom undersökning av
studiesociala parametrar. En viktig del av arbetet är
också stödjande insatser, t.ex. fadderutbildning in-
för mottagning av nya studenter och andra insatser
från den rekonstruerade Studenthälsan.

LiU anser att det viktigaste sättet att säkerställa
studentinflytande är att främja studentaktiva ut-
bildningsformer. I dylika system tillskrivs studen-
terna ett stort mått av ansvar för de egna studierna
och tilltros förmågan att av egen kraft utforska nya
kunskapsfält och lösa komplicerade problem. Så-
dana överväganden har lett fram till en gemensam
pedagogisk grundsyn för hela LiU, som omfattas
av samtliga fakulteter.

Studentaktiv pedagogik
I studentaktiva utbildningar (SCE, Student-
Centered Education) har studenten ett eget ansvar
för sin utbildning och förutsätts ta egna initiativ.
Studenten får därmed rollen som aktiv medarbeta-
re snarare än passiv mottagare. Ett exempel på helt
genomförd tillämpning av studentaktiv utbildning
finns vid Hälsouniversitetet, som sedan 1986 har
en gemensam pedagogisk modell, problembaserat
lärande, PBL, för samtliga utbildningsprogram.
Vid övriga fakulteter är PBL, i olika varianter, in-
förd inom t.ex. psykologutbildning, delar av lärar-
programmet och IT-utbildning. 

Nya initiativ för utveckling av studentaktiv pe-
dagogik har tagits vid LiU. Ett exempel är den om-
fattande utredning av grundutbildningen vid Filo-
sofiska fakulteten som har genomförts inom pro-
jektet Grundutbildningens struktur, innehåll och
pedagogiska arbetsformer, GrundSipa.  Projektet
har lett till att Linköpings universitet nu fått ett na-
tionellt uppdrag att förnya de pedagogiska arbets-
formerna inom humanistisk och samhällsveten-
skaplig grundutbildning. (Se vidare Filosofiska fa-
kultetens avsnitt i kapitlet Grundutbildning, s. 22.) 

Inom ramen för LiU:s gemensamma pedagogis-
ka grundsyn finns utrymme för olika metodologis-
ka lösningar och någon specifik rekommendation
om val av t.ex. PBL, projekt- eller case-inriktad
metodik är inte behövlig. Snarare kan mångfalden

bättre tillgodose kraven på tillämpbarhet inom oli-
ka utbildningsområden och stimulera till nytän-
kande. Oavsett praktisk lösning anser LiU att alla
studentaktiva utbildningssystem kan ge effektivi-
tetsvinster, bl.a. genom att studentinflytandet på
ett oupplösligt sätt byggs in i utbildningen. Ökat
ansvar ger ökad beredskap att ta ansvar. De nya
krav som studenten får ställa på sig själv har ofta ef-
fekten att tänja gränserna för hans eller hennes
egen förmåga. Studentinflytandet skapar ett enga-
gemang för den egna utbildningen som kan vara
svårt att uppnå i ett traditionellt, lärarstyrt system.
Ökat engagemang ger ökad motivation för studier-
na och därmed bättre resultat. Genom att åter-
koppling mellan student och lärare kan ske direkt
minskas onödig fördröjning av önskvärda förbätt-
ringar och genom en öppen dialog uppmuntras ett
fortlöpande idéflöde.

Studentaktiva utbildningar har också den stora
förtjänsten att verka demokratiseringsdrivande ge-
nom sin kunskapssyn. I ett system där alla har sam-
ma tillgång till kunskap, där man inte äger kunska-
pen genom sin position utan genom sin kompe-
tens och där både stora och små sanningar tål att
ifrågasättas motverkas konserverande hierarkier.
Detta är sunt för demokratin inom ett universitet,
men kan antas påverka också samhället i stort.

Studentrepresentation
"Studenten i fokus" inbegriper studenternas repre-
sentation, såväl i universitetets beslutande försam-
lingar som dess planerings- och ledningsorgan. För
att studentrepresentation också skall medföra stu-
dentinflytande krävs att studenterna får en realis-
tisk möjlighet att sätta sig in i ärendena, både med
hänsyn till ärendenas mängd och komplexitet. Of-
ta tillkommer också tidskrävande arbete att för stu-
dentkårernas räkning besvara skrivelser och remis-
ser. För kårer med endast någon enstaka heltidsen-
gagerad funktionär kan arbetsbördan bli så stor att
– mot det tänkta syftet – studentinflytandet be-
gränsas. För att underlätta studentrepresentanter-
nas arbete har LiU i år, liksom tidigare, anordnat
utbildningar, t.ex. för studentrepresentanter i insti-
tutionsstyrelser och utbildningsnämnder, och för
kårfunktionärer.

LiU har även arbetat vidare med informella
kontakter, t.ex. mellan rektor, vicerektor, dekan el-
ler andra ledningspersoner, och studentkårernas
funktionärer. En studentrepresentant finns t.ex.
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med i rektors ledningsråd. Det har under året visat
sig att arbetet kunnat ske på ett öppet och förtro-
endefullt sätt och att frågorna, avskalade sitt for-
mella ytlager, fått ett tydligare realinnehåll.

Som också framhållits ovan måste dock det re-
presentativa inflytandet, på kollektiv nivå, kom-
pletteras av ett reellt individuellt inflytande. En bra
start för att kunna anta ansvarsfulla uppgifter för
kollektivets räkning måste enligt detta synsätt vara
att studenten har ett stort mått av inflytande och
ansvar i förhållande till de egna studierna. Denna
aspekt är viktig också ifråga om hur studenten i ge-
men förhåller sig till och engagerar sig i kårarbetet.
Engagerade medlemmar bildar en god grund för
studentkårerna och stärker studentdemokratin.
Därför är också det individuella studentinflytandet
en tillgång för hela universitetet.

LiU-studenten
LiU har under året finansierat en analys av LiU-
studentens hälsa och studiesociala situation. Studi-
en, som bedrivs som ett doktorandarbete av Mar-
jan Vaez vid Karolinska Institutet, är longitudinellt
upplagd och beskriver en kohort av de studenter
som började studera på ett program vid LiU ht
1998, och som undersökts genom enkäter vt 1999
och 2001. Deltagandet har varit tillfredsställande
högt (ca 70%). Studien beräknas vara klar i början
av år 2003, men redan har intressanta fynd note-
rats ifråga om studenternas livsstil och levnadsva-
nor, inklusive stress, alkohol- och motionsvanor
samt hälsa och vårdkonsumtion. Ett genomgående
drag är att kvinnliga studenter oftare än manliga
uppger begränsningar på grund av fysiska såväl
som psykiska besvär, med åtföljande högre vård-
konsumtion (sökt vård, inläggning på sjukhus,
konsumtion av receptbelagda läkemedel). Trenden,
som liknar den som beskrivits för tidigare under-
sökta större befolkningsgrupper, skall analyseras
närmare med syfte att ta reda på vilka riktade insat-
ser från LiUs sida som kan vara påkallade.

En enkät riktad till studenter vid Campus 
Norrköping har genomförts under året. Studien
gjordes som en uppföljning av två tidigare under-
sökningar i samarbete med Norrköpings kommun
och bostadsbolaget Studentbo. Frågor som belysts
inkluderar bl.a. studenternas åsikter om studiernas
forskningsanknytning och tvärvetenskaplighet,
frågan huruvida studenternas synpunkter tas på
allvar av universitetet, samt utbildningens upp-
levda kvalitet. Stora variationer noterades mellan

svaren från studenter på olika program. Detta kan,
förutom att tyda på reella skillnader, visa på varie-
rande uppfattningar om vad som menas med t.ex.
tvärvetenskaplighet och forskningsanknytning. En
slutsats som kan dras är att det är mer informativt
att jämföra observationer över tid, inom ett pro-
gram, än individuella absolutvärden från olika pro-
gram.

Ett exempel på insats som görs inom en fakultet
för att förbättra introduktionen av nya studenter är
den enkät som delats ut till alla nybörjare vid Tek-
niska högskolan. Genom kunskap om nybörjarna
och deras bedömning av studiekapacitet, eventuell
oro inför studierna och behov av stöd blir det möj-
ligt att sätta in stödåtgärder tidigt. Resultatet visar
att studenterna ser fram emot studierna men kän-
ner viss oro inför matematiken, sin studieteknik
och sin förmåga till tidsplanering. Av enkäten
framgår också att de valt LiTH på grund av
högskolans goda rykte, att de i första hand kom-
mer från Östergötland, följt av Stockholms län,
och att 93 procent har svenska som modersmål.  

Studenthälsan

Studenthälsan har rekonstruerats under 2001 och
ny personal anställts, inklusive ny enhetschef, tilli-
ka kurator. Studenthälsans styrelse har arbetat på
det sätt som avsågs när den inrättades, d.v.s. med
hög aktivitet och stort engagemang. Man kan dra
slutsatsen att Studenthälsan nu fungerar och att
den tidigare besvärande bristen på inflytande från
Studenthälsans intressenter, främst studentkårerna
och fakulteterna, nu är avhjälpt.

Studenthälsan håller mottagning vid samtliga
tre campus och har f.n. stark efterfrågan på tjäns-
ter; söktrycket är ungefär lika för kurativa och me-
dicinska problem och har stadigt ökat under ht 2001.

Fadderutbildningen för mottagning av nya stu-
denter har i år bedrivits med större samordning
mellan de tre fakulteterna, men med ungefär sam-
ma omfattning som tidigare; ca 1 200 faddrar och
100 gruppledare har utbildats. Bland Studenthäl-
sans övriga förebyggande uppgifter kan nämnas
anordnandet av kurser i stresshantering resp. trä-
ning i att tala inför andra människor.
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Det övergripande kvalitetsarbetet vid LiU bedrivs
av kvalitetsrådet under ledning av vicerektorn för
"kvalitetsutveckling inom utbildningsområdet och
övriga studentrelaterade frågor". Övriga ledamöter
i kvalitetsrådet är vice ordföranden i universi-
tetsstyrelsen samt representanter för fakultetsled-
ningarna och studentkårerna vilka härigenom får
ett aktivt inflytande. I detta kapitel redovisas dels
aktiviteter som genomförts i kvalitetsrådets regi,
dels kvalitetsarbetet vid respektive fakultet. 

Jämställdhet är en viktig kvalitetsaspekt och en
redogörelse för LiUs övergripande jämställdhetsar-
bete finns sist i detta kapitel.

Nytt kvalitetsutvecklingsprogram
Universitetstyrelsen beslutade våren 2001 om ett
nytt kvalitetsutvecklingsprogram. Programmet tar
sin utgångspunkt i att universitetet har ett eget an-
svar och skall arbeta utifrån egna förutsättningar.
Det innehåller inga föreskrifter om formaliserade
kvalitetsutvecklingsinstrument. Istället uppmanas
användarna att använda metoder som de själva fin-
ner nyttiga. Det betonas att kvalitetsarbetet är en
process av utveckling, förbättring och förnyelse
under samtidig revision och uppföljning. Program-
met är formulerat i övergripande termer och det
ankommer på alla nivåer inom universitetet att bi-
dra till att fortlöpande formulera mål och utveckla
visioner. Programmet är inte tidsbegränsat och
kompletteras årligen med en aktivitetsplan som fö-
reslås av kvalitetsrådet. Som exempel på aktiviteter
under 2001 kan ett välbesökt seminarium om exa-
mination nämnas.  

Ordföranden och sekreteraren i kvalitetsrådet
genomförde institutionsbesök under våren 2001
med syftet att följa upp det kvalitetsarbete 
som institutionerna redovisade i samband med
Högskoleverkets kvalitetsarbetsbedömning 1998. 
I samband med besöket introducerades det nya
kvalitetsutvecklingsprogrammet. 

HSVs kvalitetskonferens
I september 2001 arrangerade Högskoleverket
(HSV) tillsammans med Linköpings universitet
den fjärde nationella kvalitetskonferensen om kva-
litet och förbättringsarbete vid universitet och
högskolor. Konferensen var förlagd till Campus
Norrköping vilket var mycket uppskattat av de ca
450 deltagarna. Förberedelserna och genomföran-
det av konferensen engagerade ett stort antal stu-

denter som bidrog till ett lyckat genomförande så-
väl praktiskt som genom aktivt deltagande i konfe-
rensen. Vidare bidrog Linköpings universitet med
huvudtalare och ett antal moderatorer förutom eg-
na presentationer under de parallella seminarierna. 

Tekniska högskolan
Tekniska högskolan bedriver strategiarbete och
kvalitetsuppföljning enligt metoden "Balanserade
Styrkort". I styrkortet redovisas mål, framgångs-
faktorer och nyckeltal. Hittills har metoden full-
följts av utbildningsnämnden för högskoleingen-
jörsprogrammen. Nu har även civilingenjörs-
programmen för datateknik, teknisk fysik och
elektroteknik, industriell ekonomi och maskintek-
nik, liksom ekonomiska institutionen, inlett arbete
med styrkort. 

LiTH arbetar även med balanserade styrkort för
hela Tekniska högskolan på uppdrag av LiTHs sty-
relse. En översyn av LiTHs mål och strategier har
påbörjats liksom arbete med att identifiera fram-
gångsfaktorer. Sex "perspektiv" har valts: student-
perspektiv, lärar-, forskar- och medarbetarperspek-
tiv, processperspektiv, utvecklingsperspektiv, part-
nerperspektiv samt resultatperspektiv. För varje
perspektiv har ett antal nyckeltal identifierats. In-
samling av nyckeltalsvärden pågår och ett dator-
program har införskaffats för att hantera data, göra
analyser och för presentationer. Programmet är av-
sett att kunna användas inom hela universitetet. 

Det webbaserade kursutvärderingssystemet,
som infördes år 2000, har utvecklats väsentligt un-
der 2001 och tillämpas nu på alla kurser. Systemet
fungerar som en viktig dialog kring utbildningen
för lärare, studierektorer, utbildningsnämnder och
studenter. Svarsfrekvensen är fortfarande för låg
(30-50%), men ökar. Fakulteten får centralt en
överblick över hur kurser och tentamina genom-
förs och ledningen tar fortlöpande del av utvärder-
ingsresultaten. Ett system har upprättats där för-
bättringsåtgärder följs upp och där goda resultat
uppmärksammas. Den datatekniska utvecklingen
av systemet fortsätter, liksom arbetet med att
förankra systemet bland studierektorer och lärare.

I projektet "Förväntningar och verklighet" som
pågått sedan 1998 kommer tre årskullar på civil-
ingenjörsprogrammet teknisk fysik och elektrotek-
nik att följas genom hela utbildningen och ett år
efter avslutad utbildning med syfte att förbättra ut-
bildningen.

Johan Näslund, Institutionen för
beteendevetenskap, Lillemor
Wallgren, Datavetenskapliga

institutionen, och Lars-Gunnar
Ekedahl, Institutionen för fysik

och mätteknik, presenterade var
sitt bidrag om kvalitet i forskar-
utbildningen på HSVs kvalitets-

konferens. 
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Under 2001 deltog LiTH i HSVs nationella äm-
nes- och programutvärderingar. I utvärderingen av
datavetenskap/datalogi som redovisades i maj
2001 fick  Linköpings datautbildningar många po-
sitiva omdömen. Den kritik som riktats mot bl.a.
kursvärderingssystemet rör delar som nu väsentligt
förbättrats. Ett långsiktigt arbete med syfte att för-
ändra könsfördelningen inom utbildningarna har
också inletts (se nedan under Jämställdhet). Vidare
genomfördes en självvärdering inom matematik-
området och en bedömargrupp besökte universitetet i
november. Förberedelser pågår nu inför de utvär-
deringar av kemiområdet och högskoleingenjörs-
utbildningarna som skall göras under 2002.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden,
Fofu-nämnden, har låtit genomföra tre studier om
forskarutbildningen vid LiTH. Den första är en
enkät- och intervjustudie bland nydisputerade och
doktorander om hur dessa ser på forskarutbild-
ningen vid LiTH. Den andra studien handlar om
hur professorer och docenter ser på forskarutbild-
ningen. Studierna ger en positiv bild  av forskarut-
bildningen, men svaga sidor lyfts också fram. Un-
der 2001 publicerades en tredje studie: "Forskarut-
bildningen vid LiTH – en kartläggning av rekry-
tering, examination och arbetsmarknad". Studien
omfattar alla doktorer som examinerats från LiTH
under 1972-1999, samt licentiater som avslutat si-
na studier under samma tid. Studien visar bl.a. att
näringslivets intresse för forskarutbildade har ökat
avsevärt på 90-talet. Fofu-nämnden fortsätter nu
arbetet med utveckling av forskarutbildningen. Se
Tekniska högskolans avsnitt i kapitel 4: Forskning
och forskarutbildning.

Vid fördelningen av fakultetsanslaget inför
2002 till forskning och forskarutbildning har en ny
bedömningsmetod prövats. Den är baserad på res-
pektive forskningsområdes prestationer i form av
antalet examinerade doktorer och licentiater, anta-
let lärare och forskare, publicerade arbeten, erhåll-
na externa anslag, tidigare fakultetsanslag, externa
utvärderingar av verksamheten, strategisk betydel-
se och koppling till grundutbildningen. Avsikten
är att ytterligare utveckla metoden. Extra medel
har fördelats till nyutnämnda professorer, strategis-
ka satsningar, forskarskolor m.m.

Filosofiska fakulteten
Fakultetsnämnden har utsett ett särskilt utskott
med uppgift att driva fakultetens kvalitetsfrågor in-
om framförallt grundutbildningen. 

Utifrån HSVs samlade rekommendationer vid be-
dömningen 1998 har fakulteten t.ex. utvecklat ett
antal utvärderings- och uppföljningssystem. Här
kan nämnas en extern utvärdering av det systemve-
tenskapliga och det kognitionsvetenskapliga pro-
grammet samt en modell för självvärdering av äm-
nen. Resultaten från den externa programutvärder-
ingen har legat till grund för ett utvecklingsarbete
både vad gäller innehåll och undervisningsformer
inom de båda programmen.

Samtliga program har under 2001 också grans-
kat och redovisat sin verksamhet utifrån vissa krite-
rier, t.ex. genomströmning, genomförande, forsk-
ningsanknytning, administration och ledning,
program- och kursutveckling och internationali-
sering. Dessa verksamhetsberättelser har analyse-
rats och resultatet har givit fakultetsnämnden vär-
defullt underlag för beslut om fakultetens utbild-
ningsutbud. Inför 2002 upprepas proceduren med
verksamhetsberättelserna, då de är ett viktigt led i
kvalitetsarbetet.

Under året har ett antal ämnen även blivit ut-
värderade inom ramen för HSVs nationella utvär-
deringar. Medie- och kommunikationsvetenskap
är det enda av ämnena som hittills har fått åter-
koppling från HSV, som anser att ämnet bedrivs i
en god vetenskaplig miljö och att lärarna har god
formell lärarkompetens. Dock behöver det inter-
nationella studentutbytet och formerna för stu-
dentinflytande utvecklas. Övriga ämnen, d.v.s. 
företagsekonomi, allmän språkvetenskap, svenska
språket/svenska för invandrare, nationalekonomi
samt religionsvetenskap, har lämnat in självvärder-
ingar till HSV och haft bedömargrupper på besök.
Ämnenas erfarenheter har rapporteras till fakul-
tetsstyrelsen under hösten.

Utifrån fakultetens stora grundutbildning i re-
lation till relativt små fakultetsmedel har grundut-
bildningens forskningsanknytning aktualiserats i
ett antal projekt. Så har t.ex. utvecklats en modell
för granskning av kvalitet i C- och D-uppsatser
som har prövats av en rad ämnen. Som fortsättning
på utvecklingen av kvalitetskriterier för uppsatser
och uppsatsarbetet har fakulteten tagit initiativ till
EU-projektet Quality Indicators in Final Theses in
Higher Education. Fakulteten är koordinator för
projektet, där sex universitet deltar. Under året har
dessutom ett projekt undersökt hur kurslitteratur
tas fram och används i grundutbildningen. Även
inom detta område är grundutbildningens anknyt-
ning till forskningen angelägen. 
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Under året avslutades en stor undersökning av
forskarutbildningen som omfattade handledare,
forskarstuderande och forskarstudierektorer (se s. 34).

Kvalitetskriterier för fakulteten blir tydliga, dels
i modellen för ämnens självvärdering, dels i projek-
tet Grundutbildningens Struktur, Innehåll och Pe-
dagogiska arbetsformer (GrundSipa). I självvärder-
ingsmodellen finns kriterier som forskningsan-
knytning, utbildningens profil, pedagogisk utveck-
ling, efterfrågan, jämställdhet, internationaliser-
ing, social och etnisk mångfald och studentinfly-
tande. I projektet GrundSipa pågår utvecklingsar-
bete kring lärarrollen, studenternas ansvarstagande
för och inflytande över sitt lärande samt grundut-
bildningens anknytning till forskning och forsk-
ningsprocessen. Se även under Filosofiska fakulte-
ten i kapitel 3, Grundutbildning.

Studenterna har en viktig roll i kvalitetsarbetet.
De har deltagit i såväl beredning av som beslut rö-
rande kvalitetsarbetet och har även tagit initiativ
till angelägna utvecklingsprojekt. Ett sådant är ut-
bildningarnas anknytning till det omgivande sam-
hället, vilken nu studeras i en magisteruppsats. 

Under året har fakulteten arbetat intensivt med
kursvärderingar, t.ex. har ett webbaserat kursvär-
deringssystem införts. Information om och utbild-
ning i att använda systemet har erbjudits alla lärare
vid fakulteten. Detta  system är ett alternativ av fle-
ra att utföra kursvärderingar på. Det är således inte
allenarådande – fakultetens ståndpunkt är att kurs-
värderingar bör anpassas till kursens innehåll, den
pedagogik som används, studentgruppens sam-
mansättning etc. Utvecklingen av det webbaserade
kursvärderingssystemet fortsätter. Målet är att ska-
pa ett än mer flexibelt system som kan användas
både för kursvärderingar och i andra sammanhang.
Det webbaserade systemet utvecklas i samarbete
med LiTH och universitetets informationsavdel-
ning.

En inventering av hur ämnen och kurser arbetar
med kursvärderingar visar att sådana görs i stor ut-
sträckning. De varierar dock både vad gäller styr-
ning, tillvägagångssätt och utformning. Utbild-
ningsprogrammens arbete med kursvärderingar
kommer att inventeras under våren 2002. 

Den pedagogiska utbildningen av lärare har
skett inom ramen för Centrum för undervisning
och lärande (CUL), men ett antal seminarier har
också anordnats inom fakulteten kring pedagogis-
ka frågor och kvalitetsarbete.

Hälsouniversitetet (HU)

Hälsouniversitetets fakultetsnämnd fastställde un-
der året mål och strategi för HUs utbildningar. HU
har alltid fått högsta betyg när det gäller pedago-
giskt utvecklingsarbete vid de nationella utvärder-
ingarna. Det pågår ett ständigt förnyelsearbete och
en prioritering under året har varit att stärka kopp-
lingen mellan teori och praktik i utbildningspro-
grammen. De första kliniska adjunkterna har an-
ställts. Avtal har utarbetats mellan Östergötlands
läns landsting och universitetet inför övergången
2002, där bl.a. ömsesidiga åtaganden görs beträf-
fande den kliniska utbildningen. Här anges såväl
kvantitativa som kvalitativa riktlinjer. En arbets-
grupp med deltagare från HU och landstinget, har
inlett arbete med att fastställa kvalitetskriterier för
kliniska studier/praktik på alla utbildningspro-
gram. En ny klinisk undervisningsavdelning har
startat i Norrköping på kirurgcentrum, Vrinnevi-
sjukhuset. Ett motsvarande samarbete mellan
kommun, landsting och HU byggs upp i Norrkö-
ping i form av en praktik- och utvecklingsstation.

Ytterligare ett led i kvalitetsarbetet avseende 
samarbete mellan universitet och landsting rör
fort- och vidareutbildning. Inom den gemensam-
ma organisationen EDISCO har ett nätverk byggts
upp och ett stort arbete har lagts ned på att inven-
tera, sammanställa och sprida information om 
kursutbud, samt att genomföra pedagogiskt inrik-
tade seminarier för utbildningsarrangörerna. 

Under året invigdes ett utbildningslaboratori-
um, som har byggts upp gemensamt för de olika
utbildningarna. Där kan studenterna, som ett led i
PBL, självständigt arbeta i olika typer av våtlabora-
torier, träna färdigheter som injektionsteknik, sår-
omläggning och blodtryckstagning, studera anato-
miska modeller och utnyttja IT-baserade program.
Inom ramen för EDIT-projektet (se avsnittet Uni-
versitetspedagogik) har webbaserade scenarier in-
förts på läkarutbildningen, sjuksköterskeutbild-
ningen respektive sociala omsorgsprogrammet.
Projektet har i stort fallit väl ut och har framförallt
medfört en förnyelse av basgruppsarbetet  och ock-
så väckt centrala pedagogiska frågeställningar att
arbeta vidare med. Webbaserade kurser har utveck-
lats på arbetsterapi-, sjukgymnast- och sjuk-
sköterskeutbildningarna. Grundutbildningsrådet
har bildat ett pedagogiskt utskott som under året
diskuterat utvärderingsfrågor. Vidare har en upp-
följning gjorts av den särskilda antagningen. 
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Ett förhållandevis stort antal lärare vid HU deltar i
pedagogiska seminarier och kurser som ges i sam-
arbete med CUL. Även när det gäller forskar-
handledning har HU samarbete med CUL.

I den ständigt pågående kvalitetsgranskningen
av forskarutbildningen har formerna för licentiat-
examen och halvtidsseminarium reviderats och
HU har tagit fram en ny "Doktorandhandbok",
som beskriver det lokala regelverket för forskarut-
bildningen. Formerna för examination har tydlig-
gjorts i instruktioner för utländska opponenter och
externa sakkunniga. Utbudet av forskarutbild-
ningskurser anpassas löpande till behovet genom
kontinuerliga inventeringar. Kursutvärdering ge-
nomförs löpande, men för att skapa större enhet-
lighet har en övergripande översyn av kvalitetsvär-
deringen av forskarutbildningskurserna initierats. 

Jämställdhetsarbete
De största problemområdena vad gäller jämställd-
het är fortfarande dels den sneda könsfördelningen
bland studenter på utbildningar inom vård, under-
visning och teknik, dels bristen på genusperspektiv
i utbildningen, men också den mansdominans som
råder på högre tjänster trots aktiva jämställdhetsin-
satser. Här ges några exempel på vad som skett un-
der 2001. Jämställdhetsarbetet redovisas även i
andra delar av årsredovisningen.

Institutionernas jämställdhetsplaner

Institutionernas jämställdhetsplaner har utvärde-
rats. Resultatet visade att det är en stor variation på
hur planerna är utformade. Flera institutioner fo-
kuserar på hur man skall kunna underlätta att före-
na arbetsliv med föräldraskap och att i annonserna
poängtera att det underrepresenterade könet får fö-
reträde vid lika meriter. En plan för hur man ska
motverka och åtgärda sexuella trakasserier saknas i
många jämställdhetsplaner. Studentperspektivet
saknas även i stor utsträckning. Relativt få institu-
tioner visar statistik över de rådande förhållandena.
Som en följd av utvärderingen kommer ett semina-
rium för erfarenhetsutbyte att ordnas 2002.

Ledningsutvecklingsprogram för kvinnor

Ett ledningsutvecklingsprogram genomförs i sam-
arbete med Göteborgs och Umeå universitet samt
Karolinska Institutet. Sex kvinnliga forskare deltar
från Linköpings universitet. Programmet startade

hösten 2001 och pågår till april 2003. Syftet är att
bidra till att utveckla morgondagens ledarskap in-
om akademin, att öka andelen kvinnliga ledare och
att synliggöra kvinnor som ledare för att öka uni-
versitetens konkurrensförmåga om både medarbe-
tare och studenter.

Jämställdhet och genusperspektiv 
i grundutbildningen

Projektgruppen "Jämställdhet och genusperspektiv
i grundutbildningen" har under året arbetat med
frågan hur jämställdhet och genusperspektiv ska
kunna integreras i grundutbildningen.

Tolv studenter från utbildningar med sned
könsfördelning (data-/elektroteknikutbildningar
resp. lärarutbildningen) har fått ett särskilt upp-
drag att granska den utbildning de själva deltar i.
De skall reflektera över genusaspekterna i innehåll,
kurslitteratur, undervisnings- och examinations-
former ur ett studentperspektiv.

Under året har projektgruppen delat ut stimu-
lansbidrag till följande projekt: 1) Att hitta former
för examinationsgrundande uppgifter som rör tek-
nik och genus inom lärarprogrammet, 2) Semina-
rieserie för universitetslärare inom lärarutbildning-
en, 3) Föreläsningsserie om genusperspektiv i lä-
karutbildningen, 4) Öka medvetenheten om ge-
nusfrågor inom läkarutbildningen på termin sex
samt  5) Undersökning av hur manliga arbetstera-
peuter upplever sin studiesituation och varför de
ofta inte fullföljer sin utbildning.

Kompetensutveckling för lärare

I arbetet som pågick våren 2001 med att ändra
kursstrukturen inom Centrum för undervisning
och lärande (CUL) analyserades också vad som
gjorts och vad som skulle kunna göras vad gäller
genusfrågor inom den högre utbildningen. Ett re-
sultat är att CUL nu har en särskild person som re-
surs för att bevaka jämställdhetsperspektivet vid
både planering och genomförande av kurser. Hit-
tills har genusfrågor behandlats mest i CULs större
pedagogiska kurser. Även i forskarhandlednings-
kurserna ingår genusfrågor som självklart inslag,
eftersom handledningsprocessen oftast innebär en
nära relation mellan två personer och det är viktigt
att handledarna reflekterar över hur samspelet ser
ut, beroende på doktorandens kön. Se även kapit-
let Universitetspedagogik.
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Internationellt samarbete är en integrerad del av
universitetets verksamhet och ingår som en natur-
lig del i fakulteternas, institutionernas och de en-
skilda forskargruppernas uppgifter. I detta avsnitt
beskrivs huvudsakligen universitetets internatio-
nella samarbete i grundutbildningen.

Studentmobilitet inom 
grundutbildningen
Det totala antalet utresande linköpingsstudenter
har sjunkit något jämfört med de två föregående
åren. (2000/2001: 593 jfr. med 1999/2000: 623
och 1998/99: 603). Antalet inkommande studen-
ter har däremot ökat markant (2000/2001: 600,
1999/2000: 533, 1998/1999: 425). Ökningen kan
till stor del förklaras av ett utökat antal magister-
program på engelska vid Linköpings universitet.
Universitetets deltagande i Sokrates/Erasmus låg år
2000/2001 på en bibehållen hög nivå (294 utre-
sande). Antalet inkommande Erasmus-studenter
ökade kraftigt till 333 jämfört med 256 år
1999/2000.

Linköpings universitet tillhör de mest fram-
gångsrika i Sverige vad gäller antal studentutbyten
och beviljade medel för europeiskt utbildnings-
samarbete. Årets Sokratesansökan 2002/2003 om-
fattar 419 bilaterala avtal med 26 länder. Ansökan
2001/02 omfattade 386 bilaterala avtal med 26
länder. Antalet sökta student- och lärarutbyten är
något större i årets ansökan än i den förra. 

Mottagning av utländska studenter

I verksamheten ingår mottagning vid ankomsten,
fadderverksamhet, informationsprogram i sam-
band med terminsstart, samt förmedling av stu-
dentbostäder via universitetets avtal med Stångå-
staden. Mottagningen omfattar också förmedling
av värdfamiljer via föreningen ”Host families for
International Visitors”. Föreningen ”Erasmus Stu-
dent Network” (ESN) anordnar en mängd aktivi-
teter för de utländska studenterna i form av sport,
utflykter, studiebesök, fester m.m. 

Utresande studenter
Temadagen Studier och arbete utomlands anord-
nades av internationella sekretariatet i samarbete
med studentkårerna och ESN. Temadagens syfte är
att vara en inspirationsdag om studier och arbete
utomlands för studenter i lägre årskurs. Liksom ti-

digare  år anordnades den s.k. Ambassadörsdagen
vars syfte är att ge utresande studenter en god för-
beredelse inför utlandsvistelsen – de utgör ambas-
sadörer för Linköpings universitet.

Under året har STARS – STudy Abroad Report
Systems, ett databassystem för utvärdering av ut-
landsstudier, vidareutvecklats. Systemet har ut-
vecklats av Lunds universitet och Linköpings uni-
versitet med stöd av Internationella programkon-
toret för utbildningsområdet (tidigare Högskole-
verket). Systemet gör tidigare studenters utlandser-
farenheter lättillgängliga för presumtiva utresande
studenter eftersom studentrapporterna är sökbara
via Internet.

Samarbeten österut
Internationella sekretariatet har deltagit i och drivit
flera projekt under året, bl.a. ett nystartat projekt,
inriktat på utveckling av internationell strategi och
ledarskap vid Linguistic University of Nizhni Nov-
gorod, Ryssland. Projektet drivs i samarbete med
Roskilde Universitet. I samarbete med informa-
tionsavdelningen har även ett projekt med S:t Pe-
tersburg genomförts, vilket handlar om att bygga
upp webbaserade informationssystem. Universite-
tets fortsatta deltagande i nätverket IROBALT har
bidragit till att kontakterna över Östersjön vida-
reutvecklats. Kontakten med universitet i Armeni-
en, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland
har fortsatt. 

Linnaeus-Palme 
Inom det nya SIDA-finansierade Linnaeus-Palme-
programmet för stöd till lärar- och studentutbyte
till länder utanför OECD fick universitetet läsåret
2000/2001 totalt 730 tkr för att utveckla kontak-
ter med Argentina, Brasilien, Ecuador, Indien, Ki-
na, Kuba, Malawi, Mexiko, Sydafrika, Tanzania
samt Thailand. Ett stort antal planeringsresor och
lärarutbyten har genomförts. För läsåret  2001/2002
har universitetet beviljats 780 tkr för totalt 8 pro-
jekt som avser samarbete med universitet i Argenti-
na, Brasilien, Kenya, Kina, Mexico, Senegal och
Sydafrika. Två projekt avser studentutbyte med
Sydafrika och Mexico.

Ett 60-tal studenter från hela värl-
den deltog i den buffé som 

Tekniska högskolan bjöd sina 
masterstudenter på i oktober. 
Spontana sångframträdanden

från studenterna bidrog till den
glada stämningen.
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12.2 STUDENTUTBYTE OCH LÄRARUTBYTE FÖRDELAT PÅ GEOGRAFISKA REGIONER OCH  FAKULTETER 2000/2001
EU Övr. Europa USA Övr. OECD Övr. världen Totalt

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

Filosofisk fakultet
Grundutbildningsstudenter 259 114 5 37 15 16 19 3 25 24 323 194
Doktorander 2 2
Lärare 1 3 4

Hälsouniversitetet
Grundutbildningsstudenter 34 37 10 7 1 4 3 17 7 66 54
Doktorander 2 1 1 1 2 2 5 4
Lärare 3 6 6 1 2 7 11

Tekniska högskolan
Grundutbildningsstudenter 144 217 28 61 9 3 21 7 2 64 204 352
Doktorander 3 2 1 4 1 9
Lärare 2 4 8 2 3 3 14 7 29

Summa Linköpings universitet
Grundutbildningsstudenter 437 368 43 105 25 19 44 13 44 95 593 600
Doktorander 2 4 1 3 1 4 6 8 13
Lärare 3 7 14 8 3 7 16 18 40

Lärare: Statistiken avser utbyten som omfattar minst en månad. I gruppen lärare ingår de lärarkategorier som finns angivna i SFS 1993:100 4 kap 1§. Gruppen "Sokrateslärare" 
redovisas inte 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: Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
Övriga OECD:Australien, Japan, Kanada, Mexico och Nya Zeeland.

12.1 STUDENTUTBYTE PER FAKULTET OCH PROGRAM 2000/2001
Studerande i utbytesprogram Tekniska högskolan Filosofiska fakulteten Hälsouniversitetet Summa
för utlandsstudier/praktik Ut In Ut In Ut In Ut In

ERASMUS 134 198 125 103 35 32 294 333
LEONARDO 7 23 4 1 2 11 26
TEMPUS 5 5
NORDPLUS/NORDTEK 3 5 2 10 4 3 9 18
Filosofisk fakultets utbytesprogram UUE 39 19 39 19
Fjärde läsåret utomlands 31 4 31 4

Specifika avtal
Japan 1 1
Schweiz 8 6 8 6
Fjärran Östern 2 2
CERN 6 6
Australien 2 2
Tyskland 1 1

Perioder kortare än tre månader
Japan 2 2 2 2
Minor Field Study 18 2 20
Erasmus Intensive Programme 4 4
Annat program (HU) 5 9 5 9
Comornet (HU) 14 6 14 6

Studerande utanför utbytesprogram 
för utlandsstudier/praktik
Collegeutbildning i svenska 20 20
Magisterprogram på engelska 109 2 12 1 2 122
Free Mover 2 29 2 29

Studerande i utbildningsprogram 
med obligatoriska utlandsstudier
Industriell ekonomi - internationell2) 11 11
Internationella ekonomutbildningen3) 2 2
Gymnasielärarutbildningen, språk 25 25

Perioder kortare än tre månader
Grundskollärarutbildningen, åk 4-9, språk 67 67
Grundskollärarutbildningen, åk 1-7, språk 36 36

Totalt 204 351 323 194 66 55 593 600

1) Exklusive studenter inom Erasmusprogrammet
2) Tekniska högskolan utresande: exklusive 13 studenter inom Erasmusprogrammet
3) Filosofiska fakulteten utresande: exklusive 80 studenter inom Erasmusprogrammet
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Filosofiska fakulteten
Fakulteten deltar regelbundet i de stora internatio-
nella programmen Sokrates, inklusive Comenius,
och transnationella nätverk. Drygt 300 studenter
har rest utomlands inom ramen för organiserade
utbyten inom och utom utbildningsprogrammen,
större delen av  dessa har begivit sig till ett europe-
iskt land. Cirka 200 utländska studenter har läst
vid fakulteten.

De fem magisterprogram med engelska som
undervisningsspråk som planerades under 2000
startade våren 2001 (1) och höstterminen 2001 (4)
med god rekrytering av studenter från olika delar
av världen. Även svenska studenter deltar i dessa
program. Sammanlagt drygt 60 studenter påbörja-
de sina magisterstudier under 2001. 

Inom  långdistansprogrammet Adult Learning
and Global Change samverkar lärare från fyra kon-
tinenter, Europa, Afrika, Nordamerika och Austra-
lien. 13 av de 28 studenterna på programmet be-
finner sig i Sydafrika, 10 i Sverige och 6 i Australi-
en. Programmet har tilldelats medel från SIDA till
stöd för den parallella utvärdering som görs under
programmets gång.

Under 2001 har ytterligare sju magisterprogram
tagits fram, varför antalet platser på magisterpro-
gram med engelska som undervisningsspråk ökar
från 53  till 135. 

Tekniska högskolan
Under 2001 har internationaliseringsarbetet på
grundutbildningsnivå omfattat såväl student- som
lärarutbyten inom och utom Europa. Ca 200
LiTH-studenter läste inom olika avtal vid utländs-
ka universitet. Intresset från utländska studenter
att studera vid LiTH ökar och ca 250 studenter
togs emot inom olika utbytesavtal (LiTH har avtal
med ca 260 universitet) och 110 studenter utanför
avtal. Dessa 110 studerar på magisterprogram med
engelska som undervisningsspråk.

Fakulteten ger fem magisterprogram på engels-
ka och ett ökat intresse för dessa program kan no-
teras. Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning – STINT – beviljade un-
der året 14 stipendier och Invest in Sweden Agency
– ISA – fem stipendier.

Vad gäller ansökningar för projekt inom ramen
för det SIDA-finansierade Linnaeus-Palme-

programmet för lärar- och studentutbyte på 
grundutbildningsnivå har LiTH fått ett gott utfall.
Hittills har sju ansökningar beviljats.

Allt flera använder Internet för att hämta infor-
mation. Ett omfattande arbete pågår för att utöka
och förbättra de internationella webbsidorna.

ECTS-systemet används med framgång och
den nationelle ECTS-counsellorn arbetar vid
LiTH.  

Hälsouniversitetet 
Det gångna året har  framför allt inneburit en fort-
sättning på tidigare startade aktiviteter.

Det största antalet studenter har utväxlats inom
Europa, där över 30 Sokratesavtal finns tecknade  i
15 länder. Dessutom har Nordplus kunnat erbjuda
utbyte för ett antal studenter inom Norden.

Ett ökat intresse finns för att åka till Australien.
Stort arbete har lagts ner för att fler studenter skall
kunna erbjudas plats.

Utbytet med Indien (Loni och Varanasi) och
Kenya (Moi University) har planenligt följts med
såväl lärare som studenter involverade. 

De externa medel som beviljats av Svenska
Institutet och Sida (Minor Field Study och Lin-
naeus-Palme) har gjort det möjligt för fyra studen-
ter att under 2001 genomföra MFS i Sydafrika och
Indien. Initieringsresor har också genomförts som
planerat till Kuba och Kina.

En ökad efterfrågan på ytterligare platser i Asien
och USA har noterats.

Efterfrågan på utbildning  på engelska från ut-
ländska studenter har ökat markant. Till största de-
len gäller detta området Folkhälsovetenskap. 

Jeroen de Groot, Louise Kjaer-
gaard, Magnus Nilsson och Stine R.

Larsen var några av deltagarna i
den internationella sommarskolan

inom ramen för universitets-
nätverket UNISCENE.
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År 2001 har varit ett intressant universitetspedago-
giskt år. I början av året kom betänkandet Nya vill-
kor för lärandet i den högre utbildningen i vilket de
nya villkoren och därmed den förändrade situa-
tionen för högskolan beskrivs. Den kraftiga stude-
randetillströmningen, de delvis nya studerande-
grupperna och den tekniska utvecklingen ställer
högskolans lärare inför pedagogiska utmaningar.
Detta föranleder utredaren att föreslå en pedago-
gisk grundutbildning för lärare; något som Linkö-
pings universitet redan beslutat om och haft en
fungerande organisation för i flera år. I september
presenterade regeringen sin proposition Den öppna
högskolan där det fastslås att lärare skall genomgå
pedagogisk utbildning och arbete skall ägnas peda-
gogisk meritering och former för denna. Vidare
sägs i propositionen att ett nätuniversitet skall till-
skapas i landet.

Det flexibla lärandet
Under de senaste åren har några trender varit
mycket starka både internationellt, nationellt och
inom Linköpings universitet. Den pedagogiskt
mest grundläggande av dessa är övergången från
undervisning till lärande, d.v.s. att lärarna i allt
större utsträckning planerar utifrån studenternas
lärande och deras behov av stöd för detta lärande.
Med ett dylikt synsätt på undervisning och lärande
öppnas möjligheter för det som brukar kallas flexi-
belt lärande, vilket också kan rubriceras som stu-
dentens möjligheter att studera var, när och hur
han/hon vill. 

För att stödja lärarna så att de faktiskt kan för-
verkliga det flexibla lärandet i utbildningarna har
universitetet vidtagit flera åtgärder. 

Först och främst beslutades under våren att all
verksamhet som har till uppgift att ge lärarna peda-
gogiskt stöd läggs in i det nybildade Centrum för
undervisning och lärande (CUL). På detta sätt vill
universitetet markera att pedagogik och s.k. IT-
pedagogik inte kan och inte bör skiljas åt. Det flex-
ibla lärandet innebär att distansformer förekom-
mer både vid campusförlagd utbildning och vid
mer ”traditionell” distansutbildning. 

Det andra som gjorts är att öka utbudet av kur-
ser om kursplattformar och flexibelt lärande. 

Den tredje åtgärden har varit att ge lärarna stöd
i arbetet med att utforma kursmål och att examine-
ra. Skälen till detta är att om utbildningar skall ut-

gå från lärandet måste studenten kunna utläsa
kunskapsmål och kravnivåer för att kunna avgöra
vad han/hon behöver studera för att nå målen.
Förutom kurser om målformulering, taxonomier,
examination, kursplattformar och flexibelt lärande
har flera utvecklings- och utvärderingsarbeten på-
börjats på ämnes- och kursnivå likaväl som på
institutions- och fakultetsnivå. 

Den fjärde åtgärden som vidtagits är att som
första lärosäte i landet utveckla en magisterutbild-
ning i utbildningsdesign. Skälet till detta är att lä-
rarens arbete alltmer blir att organisera för lärande
och i detta ligger också att då så är möjligt och
lämpligt använda modern teknik.

Större pedagogiska 
utvecklingsarbeten
Pedagogisk verksamhet utmärks av att det ständigt
pågår ett utvecklingsarbete. Den enskilde läraren
gör både smärre och större förändringar och det-
samma gäller för lärargrupper, utbildningspro-
gram, institutioner och fakulteter. Det skulle bära
för långt att försöka lista allt som påbörjats och i
vissa fall genomförts under året. Här skall endast
nämnas fakulteternas största satsningar detta år.

Inom Hälsouniversitetet genomförs det s.k.
EDIT-projektet som syftar till att i större utsträck-
ning använda IT inom utbildningarna. I första
hand rör det sig om att vinjetterna/problemen som
studenterna arbetar med läggs på nätet, varvid
möjlighet ges att på ett bättre sätt än tidigare illu-
strera med hjälp av bilder, filmer och ljud. De förs-
ta försöken har visat att EDIT-projektet har en stor
potential. 

Tekniska högskolan genomför tillsammans med
MIT i Boston, Chalmers och KTH ett projekt vars
akronym är CDIO. Det kan sägas syfta till att stu-
denterna skall delta i hela processen från design till
förverkligande. Pedagogiskt kan det beskrivas som
en projektbaserad utbildning och för att stödja lä-
rarna har en hel del kurser, seminarier och work-
shops genomförts om bland annat målformuler-
ing, taxonomier och examinationsformer. Projek-
tet skall successivt implementeras och då först på
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och
elektroteknik. 

Vid Filosofiska fakulteten har under ett par år
bedrivits ett projekt benämnt GrundSipa. Syftet är
att undersöka möjligheterna till att ge både lärare
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och studenter bättre arbetsvillkor genom bland an-
nat ändrad organisation, nya pedagogiska former
och användning av modern teknik i utbildningar-
na. Arbetet har uppmärksammats nationellt och i
propositionen Den öppna högskolan tilldelas fakul-
teten medel för att driva projektet som ett natio-
nellt projekt.   

Forskning och 
kunskapsutveckling
Den universitetspedagogiska verksamheten behö-
ver som all annan verksamhet både forskning och
utvecklingsarbete för att utvecklas. EDIT, CDIO
och GrundSipa är bra exempel på utvecklingsarbe-
ten. Den forskning som planeras eller bedrivs vid
Linköpings universitet inom det universitetspeda-
gogiska och didaktiska området är omfattande. Av
forskarutbildningar av relevans kan nämnas de
nystartade forskarskolorna i naturvetenskapernas
och teknikens didaktik och vuxnas lärande och den
planerade forskarskolan om den högre utbildnin-
gens förutsättningar, arbetsformer och effekter.
Forskningsprojekt av vikt för verksamheten är ex-
empelvis ett par större projekt som tar upp frågan
om hur universiteten förbereder för arbetslivet och
hur man i arbetslivet tar emot nyutexaminerade. 

Genusfrågor
Under året infördes genusperspektivet som inte-
grerad del (föreläsning, gruppdiskusioner och
granskning av kurslitteratur) på samtliga nivåer i
CULs pedagogiska utbildning för universitetslära-
re.  (Den pedagogiska utbildningen består av tre
steg. Steg 1 vänder sig till lärare utan undervis-
ningserfarenhet och är obligatorisk för alla anställ-
da som undervisar på hela eller delar av sin tjänst,
steg 2 till personer med kurs- och examinationsan-
svar. Steg 3a avser docenter och steg 3b pedagogis-
ka ledare.)

Exempelvis behandlas i kurserna i vilken ut-
sträckning olika undervisnings- och examina-
tionsformer stödjer lärande och personlig utveck-
ling hos kvinnliga respektive manliga studenter,
könstypiska skillnader i språk och andra uttrycks-
former och hur dessa kan påverka kvinnliga och
manliga lärare och studenter t.ex. vid handledning
av uppsatser på olika nivåer samt vid forskarhand-
ledning. Genusperspektivet tas också upp i grupp-

diskussioner och granskning av kurslitteratur.

Närmare 200 lärare har deltagit i längre kurser i
vilka dessa och andra genusaspekter utgjort en del
av kursinnehållet.  

Se även kapitlet Kvalitetsarbete och jämställd-
het, s. 56.

Ant. deltagare/
Publikationer

Längre kurser i universitetspedagogik för lärare 98

Handledarutbildning 127

PBL-utbildning 68

Seminarier och workshops 550

IT-kurser 910

Pedagogisk utbildning 
av lärare inom ett program eller ämne 120

CUL-dagen 160

Vetenskapliga artiklar,
avhandlingar, rapporter 11

STATISTISKA UPPGIFTER FÖR 2001

EDIT (Educational development
using information and communi-

cation technology) bygger på 
webbaserade patientfall, som skall
vara till hjälp för HU-studenternas

lärande. Ett pilotprojekt genom-
fördes våren 2001 på läkarpro-

grammets femte termin. Den nya
tekniken gör det möjligt att 

kombinera grunddata om patien-
ten med annan information, t.ex.

korta filmsekvenser med simulera-
de patienter spelade av amatör-

skådespelare, röntgenbilder, 
laboratorieprov och 

epidemiologisk statistik.
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Ut med biblioteket!
Rubriken är en bra sammanfattning av ett kon-
struktivt projekt under år 2001, där studenter,
institutioner och bibliotek samverkade för att vän-
da en krissituation för biblioteksservicen i hus A på
Campus Valla till en offensiv möjlighet. I novem-
ber invigdes den nya studieverkstaden i den del av
hus A som tidigare inrymt kvartersbibliotek A.
Med en systematisk användning av modern infor-
mationsteknik har det blivit möjligt att koncentre-
ra universitetsbibliotekets (LiUB) verksamhet till
färre kvartersbibliotek och samtidigt i elektronisk
form föra ut LiUBs resurser till användarna.

Med en på så vis mer koncentrerad hantering av
LiUBs fysiska informationsresurser har utrymme
kunnat skapas för mer utvecklande insatser från
bibliotekspersonalens sida. Tillsammans med be-
rörda lärare arbetar man fortlöpande med att 
tillgängliggöra digital information i kvalificerad
form, t.ex. genom kurshemsidor och portaler. 
Dessutom svarar man för direkta handlednings-
insatser till studenter. LiUB kommer att alltmer
anlitas som en direkt, aktiv tillgång i den högre ut-
bildningen och som en integrerad del i student-
landskapet i hus A. 

Studieverkstaden – ett utvecklingsprojekt, som
har rönt intresse och fått visst ekonomiskt stöd på
nationell biblioteksnivå – är på väg att få innovati-
va spridningseffekter vad gäller informationsför-
sörjning och biblioteksservice inom hela universi-
tetet.

LiUB som praktisk-
pedagogisk resurs
Den snabba utvecklingen på IT-området innebär
en dramatisk tillväxt av information, vetenskaplig
och annan, som i tryckt och elektronisk form kan
ställas till samhällets, den högre utbildningens och
forskningens förfogande. Jämsides därmed utveck-
las utbildningen vid LiU i riktning mot att den en-
skilde förväntas ta aktivt ansvar för sitt lärande, bå-
de under och efter studietiden. Den basala betydel-
sen av utvecklad förmåga till kritisk värdering,
medveten sovring och nyttiggörande av informa-
tion framstår därmed allt tydligare. En markering
av detta är den av riksdagen just beslutade omfor-
muleringen av målen för den grundläggande
högskoleutbildningen. Där betonas hur viktigt det
är att högskoleutbildning ”kan ge studenter fördju-

pad förmåga att själva söka och värdera den funna
informationen”. 

För LiUBs del ger detta näring åt högt priorite-
rade ambitioner att medverka till att bibliotekarier-
na i växande mån tas i praktisk-pedagogiska an-
språk som värdefulla resurser inom den högre ut-
bildningen vid LiU.  Verksamheten vid Centrum
för biblioteks- och IT-pedagogik som inrättades in-
om LiUB år 2000 har starkt utökats under 2001.
Bl.a. gavs 5-poängskursen ”Kunskapsutveckling
och informationsutnyttjande” för åttonde gången
inom ramen för sommaruniversitetet. Under hös-
ten  2001 utvecklades också 5-poängskursen ”In-
formationssökning som lärprocess ur student- och
lärarperspektiv”. 

Centret intensifierade också under året samar-
betet med ämnet ”Informatik/Informations- och
medievetenskap” vid institutionen för dataveten-
skap. Via centret har LiUB även varit aktivt före-
trätt vid konferenser kring det moderna informa-
tionssamhället på nordisk och nationell nivå.

Ett viktigt mål för centret är att ”tydliggöra och
förstärka den pedagogiska rollen med nya möjlig-
heter till samarbete lokalt inom LiU, nationellt och
internationellt.” I detta arbete har bibliotekarier-
nas återkommande och aktiva engagemang i uni-
versitetets utbildningar, både när det gäller planer-
ing och genomförande, en mycket viktig och
central plats. En glädjande fortsatt tillväxt har skett
under år 2001. Inemot 40 av LiUB:s c:a 100 an-
ställda medverkade aktivt i pedagogiskt utveck-
lingsarbete, i planering och genomförande av 
undervisning i informationssökning m.m. under
år 2001.

Rationalisering och 
kompetensutveckling
Som följd av pågående pedagogisk förnyelse och
kvalitetsarbete vid LiU i förening med förändring-
arna på IT-området förändras efterhand förvänt-
ningarna på LiUB, dess personal, informationsre-
surser och serviceutbud. 

I en ekonomisk situation, som knappast ger nå-
got utrymme för förnyelse genom nyrekrytering av
personal, har även 2001 särskilda insatser gjorts för
att via ny teknik reducera mängden rutinbetonade
arbetsuppgifter och därmed skapa utrymme för att
vidga och utveckla den befintliga personalens
kompetens inom nya områden.
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Så t.ex. har arbetet med fortlöpande utveckling av
LiUB:s lokala bibliotekssystem bl.a. resulterat i att
mer rutinbetonade arbetsuppgifter som ansökan
om lånekort och omlån numera sköts av den en-
skilde låntagaren själv. Viktiga steg har tagits för att
alla låntagare själva också skall kunna registrera si-
na lån från LiUB via särskilda bokomater. Ännu en
tidsbesparande lösning består i att LiUB, i samar-
bete med Karolinska Institutets bibliotek, under
2001 etablerat ett system för automatisk hantering
av fjärrlånebeställningar.

Personal vid LiUB har även aktivt medverkat i
arbetet på nationell nivå inför den driftsstart för
Nytt Libris som äger rum i januari 2002. Detta ut-
vecklingsprojekt kommer att resultera både i bättre
kvalitet på den nationella samkatalogen, bl.a. via
gemensam ämneskatalogisering, och i lägre kostna-
der för systemets drift, vilken finansieras via Kung-
liga biblioteket.

Så används LiUB
Användningen av LiUB:s samlingar och tjänster
fortsatte att växa under 2001. 

Antalet utlån ur bibliotekets lokala bestånd
uppgick till 713 763, vilket innebar en ökning
med 16 procent jämfört med utlånen år 2000 och
med 30 procent vid en jämförelse med år 1999.
Betraktar man de lokala lånens fördelning på skilda
kategorier av låntagare (se diagram) ter sig bilden
välbekant jämfört med tidigare år. Fjärrlånetrafi-
ken har fortsatt att minska. Under tiden 1999-
2001 sjönk antalet fjärrutlån med 14 procent och
fjärrinlånen med 31 procent. Detta faktum är re-
sultatet av en medveten strävan efter att via växan-
de tillgång till databaser och vetenskapliga tidskrif-
ter över nätet stärka universitetets egen tillgång till
vetenskaplig information. 

Beträffande faktiskt utnyttjande av LiUB:s da-
tabaser kan exempelvis noteras att det under 2001
enbart i databasen Web of Science gjordes 5 800
sökningar per månad. Från Science Direct gjordes
5 000 nedladdningar av tidskriftsartiklar per må-
nad och ur Ideal gjordes 600 sådana nedladdningar
per månad.

En intervjuundersökning under 2001 kring an-
vändarnas faktiska kännedom om LiUBs 5 500 E-
tidskrifter visade på ett tydligt behov av att höja
kunskapsnivån. Med detta syfte inleddes därför en
kampanj riktad till forskare, lärare och studenter.

Ekonomisk utveckling
Universitetsbibliotekets andel av universitetets
samlade omsättning har knappast undergått någon
förändring under perioden 1999-2001. Inberäknat
lokalkostnader uppgår den fortsatt till fyra procent
av LiU:s totala omslutning. Tilldelningen av resur-
ser till LiUB bestäms efter förhandlingar dels med
universitetsledningen, dels med de tre fakulteterna.
I LiUB:s budget för 2001 utgjorde lokalanslaget 22
procent. 20 procent av budgeten täcktes inom den
av universitetsstyrelsen beslutade budgetposten
”Gemensamma ändamål”, medan fakulteterna till-
sammans svarade för 49 procent.

En fortsatt aktuell problematik vad gäller 
biblioteksverksamhetens ekonomi är den snabba
utvecklingen på medieområdet. Denna innebär år-
liga prisstegringar på en internationell marknad
om tio procent exkl. effekterna av den svenska va-
lutans negativa utveckling. Då statsmakternas
kompensation till universitetet för pris- och löne-
omräkning inte motsvarat kostnadsökningar på
den nivån, har LiUB tvingats till återkommande
neddragningar framför allt i sitt inköp av böcker.
Det faktum att elektroniska tidskrifter förvärvas
främst via nationell upphandling i stora paket
medverkar starkt till att den nuvarande uppdel-
ningen mellan universitetet gemensamt och res-
pektive fakultet i finansieringen av LiUB som en
gemensam strategisk resurs alltmer blir i behov av
en grundlig översyn. 

En andra problematik tar sin utgångspunkt i att
löneläget vid LiUB, trots positivt utfall i 2001 års
förhandlingar, ännu är lågt och kräver fortsatt upp-
märksamhet.

1999 2000 2001

LiUB:s omsättning totalt 79 680 81 711 85 552

varav lokalkostnader 18 072 19 989 20 002

Summa anslagsmedel till LiUB 59 523 60 722 63 460

varav lokalanslag 16 758 18 542 18 686

Anslag i procent av omsättning 75% 74% 74%

Total omsättning LiU 1 987 655 2 072 235 2 147 099

LiUBs andel därav 4,0% 3,9% 4,0%

EKONOMISK REDOVISNING FÖR LiUB (tkr)

 

Bibliotekets lokala utlåning fördelat på 
kategori 2001



64

14. Universitetets IT-stöd

Vicerektor för informationsteknologins tillämp-
ning inom universitetet ansvarar för att modern in-
formationsteknologi utnyttjas till stöd för att uni-
versitetet skall uppnå sina övergripande mål. Detta
sker till exempel genom att verka för ett ökat utbud
av IT-tjänster till gagn för studenter och anställda.
Det är även viktigt att informationsteknologin ut-
nyttjas på ett kostnads- och arbetsbesparande sätt. 

Netlogon
Under året har ”netlogon”, systemet som gör det
möjligt för studenter med egna bärbara datorer att
logga in på universitetsnätet vid campus, testats
med goda resultat. Det är tydligt att detta är en
tjänst som är efterfrågad av studenterna.  

Under 2001 har systemet också kompletterats
med basstationer för trådlös kommunikation. Det-
ta möjliggör att studenter och anställda kan logga
in med bärbara datorer via radionät och inte vara
bundna till fysiska nätuttag. Denna verksamhet
har varit en förstudie med syfte att testa tekniken
och fastställa en teknisk standard för hela universi-
tetet. Erfarenheterna är goda och under nästa år
planeras radionätet att byggas ut över större delar
av universitetet. 

Tunna klienter
Ytterligare exempel på utbyggnad av tjänster som
riktar sig till studenter är införandet av s.k. tunna
klienter, d.v.s. billiga och driftsäkra terminaler.
Tekniken med tunna klienter är billig både i inköp
och drift. Enkelt uttryckt innebär tekniken att
koppla små burkar utan intelligens till centrala 
servrar. Utrustningen på skrivbordet är mycket li-
ten, skärmarna tunna och inloggningen sker på ett
ögonblick med magnetkort. Datorsalar med tunna
klienter av typ SUN-Ray används både vid Teknis-
ka högskolan och vid Hälsouniversitetet. Universi-
tetets centrala enhet för IT-stöd (UNIT) tillhanda-
håller drift av tunna klienter för institutioner och
enheter. 

Standardisering 
– effektivisering
Ett exempel på åtgärder för att uppnå effektivitet
och kvalitet genom standardisering är det avtal
som tecknats med Oracle,  vilket ger hela universi-

tetet tillgång till en kraftfull databasmotor med
professionella verktyg. 

Som ett led i att effektivisera arbetet med att ut-
veckla och införa ny teknik och nya tjänster har
universitetet under året upphandlat en projektstyr-
ningsmodell av Tieto-Enator. Modellen, praktisk
projektstyrning (PPS), har under året introduce-
rats vid ett antal utbildningsdagar och börjat an-
vändas i nya och redan pågående projekt. 

Elektronisk publicering
Linköping University Electronic Press (E-Press) är
en tjänst för studenter, forskare, lärare och övrig
personal. Publiceringen består av forskningsartik-
lar, monografier, konferenspublikationer, tidskrif-
ter, doktorsavhandlingar och uppsatser. Historia,
religion, språkvetenskap, artificiell intelligens, me-
dicin och informationskompetens är exempel på
ämnesområden. Per 31 december 2001 hade fyra
doktorsavhandlingar från Hälsouniversitetet och
494 uppsatser från Ekonomiska institutionen och
grundskollärarprogrammet publicerats. Även
Institutionen för systemteknik, Institutionen för
teknik och naturvetenskap samt Institutionen för
tematisk utbildning och forskning har anslutit sig
till E-Press för publicering av uppsatser och exa-
mensarbeten fr.o.m. våren 2002. Under hösten
fick E-Press ökade resurser för att vidga sin verk-
samhet. Se www.ep.liu.se
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Arbetet med att samlokalisera verksamheten fort-
satte under året. Den omfattande ombyggnaden av
B-huset på Campus Valla i Linköping avslutades
och projektering startade för ny- och ombyggnad på
Campus US. I Norrköping togs en mindre lokal i
kvarteret Spetsen i anspråk och ett nytt hus började
byggas i samma kvarter. 

Lokalförändringar i Linköping

Campus Valla
Efter fyra års ombyggnad av universitetets största
byggnad, B-huset, blev den sista etappen klar.
Institutionen för datavetenskap (IDA) kunde i och
med detta lämna såväl sina lokaler i G-huset som
den paviljong E++ som man disponerat sedan
1993. Till de lokaler som IDA lämnat i G-huset
flyttade bl.a. uppdragsverksamheten vid Linkö-
pings universitet. Universitetet lämnade därmed
samtliga lokaler i Collegium på Mjärdevi.

Den del av G-huset som institutionen för Tema
använt lämnades och hela institutionen samlokali-
serades i D-huset och Temahuset. Den södra delen
av G-huset är från hösten 2001 uthyrd till ett ex-
ternt företag.

Campus US
På Campus US intill universitetssjukhuset har den
nya fakultetsövergripande institutionen för hälsa
och samhälle (IHS) börjat flytta in i Hus 240.

Aktuella projekt i Linköping

Campus Valla
En mindre ombyggnad i restaurangdelen i Kåral-
len genomfördes under sommaren och projekter-
ingsarbete för fortsatt ombyggnad påbörjades.
Ombyggnaden, som planeras till sommaren 2002,
skall resultera dels i en mer ändamålsenlig restau-
rang för servering och olika evenemang, dels bättre
förutsättningar för  inlastning.

Projektering och programarbete för ombyggnad
i A-huset för i första hand den södra delen och i
mittskeppet inleddes under hösten. En första om-
byggd del beräknas bli klar hösten 2002. 

Estetiska institutionens lokaler för trä- och tex-
tilslöjd hyrs idag på Mjärdevi. I samband med att

hyresavtalet går ut sommaren 2004 har planering
inletts för nya lokaler i Key där övriga delar av
institutionen redan finns. Programutredning star-
tade under hösten.

Campus US
Inom landstinget pågår en generalplaneutredning
om sjukhusområdets framtida utveckling som be-
räknas bli fastställd under våren 2002. I det sam-
manhanget studeras även Hälsouniversitetets loka-
lisering. Inriktningen är att tyngdpunkten för Häl-
souniversitetet skall ligga i nordöstra hörnet av om-
rådet (se kartskiss s. 66) intill Lasarettsbacken. Se-
dan tidigare finns här bl.a. forsknings- och under-
visningslokaler och bibliotek. Projektering har
startat för tillbyggnad och ombyggnad av Labora-
toriebyggnad 1 och Cellbiologen. De första loka-
lerna skall kunna tas i anspråk sommaren 2003.
Om- och nybyggnaden syftar till att skapa nya lo-
kaler för tillkommande forskningsområden, bibli-
oteket samt lokaler för utökad grundutbildning.
Hälsouniversitetet skall i och med detta ges en tyd-
lig identitet genom att en ny och attraktiv entré
skapas, med plats för studentarbetsplatser, café och
lärosalar. 

I Hus 240 kommer successivt  all verksamhet  i
den nya institutionen IHS att samlas.  Dessa  verk-
samheter är idag utspridda på flera håll inom sjuk-
husområdet.

Lokalförändringar i 
Norrköping
Under sommaren togs en mindre lokal i kvarteret
Spetsen i anspråk för Institutionen för tematisk ut-
bildning och forskning (ITUF).

Aktuella projekt i Norrköping
Ett strategiskt nybygge i kvarteret Spetsen har på-
börjats och blir inflyttningsklart sommaren 2002.
Huset kommer att länkas samman med lokalerna i
kvarteret Täppan liksom med befintliga lokaler i
Spetsen. Byggnaden är på 2 450 kvm och kommer
huvudsakligen rymma kontor för institutionen för
teknik och naturvetenskap (ITN) och ITUF. När
inflyttning har skett blir lokaler lediga i Täppan för
att hyras ut till elektronikföretaget ACREO AB
som redan nu disponerar lokaler där.

Ytor  och hyror

Universitetets lokalytor år 2001 omfattade

218 000 kvm och årskostnaden för lokalhyror

uppgick till 304 mkr. För 2000 var motsvarande

siffror 218 000 kvm  och 290  mkr.
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Campus Norrköping



Årets kapitalförändring
Linköpings universitet visar för verksamhetsåret
2001 en kapitalförändring på -14,6 mkr, vilket
nära ansluter sig till den ställda prognosen om ett
nollresultat som redovisades vid delårsrapporten
per 30 juni 2001. Kapitalförändringen under de
fyra senaste åren visas i tabell 16.1.

Orsaken till den något försämrade kapitalför-
ändringen 2001 är att verksamhetsårets intäkts-
ökning inte riktigt motsvarat delårsrapportens
prognos, framför allt vad gäller intäkter av bidrag.
Intäkterna har ökat med 3 procent (2000: 7%)
och kostnaderna har ökat med 4 procent 2001
(2000: 4%).

Finansiering
Verksamhetsårets intäkter uppgår till 2 133 mkr,
vilket är en ökning med 65 mkr (3%) jämfört med
föregående år. Intäkter av anslag har ökat med 
82 mkr (7%), intäkter av avgifter och ersättningar
har ökat med 4 mkr (1%) och finansiella intäkter
med 4 mkr (28%).  Intäkter av bidrag har minskat
med 26 mkr (6%). 

Från och med år 2000 redovisas utbetalda
bidrag avseende stipendier och utbildningsbidrag
till doktorander under rubriken transfereringar.
Dessa två poster har 2001 ökat med 6 mkr.
Tidigare år har motsvarande poster redovisats
under verksamhetens intäkter och kostnader.
Under 2001 redovisas även lämnade bidrag till
myndigheter, 31 mkr, och lämnade bidrag till
övriga, 62 mkr, under transfereringar. Totalt upp-
går därmed  transfereringarna till 119 mkr år
2001.

Resursförbrukning
Resursförbrukningen för år 2001 uppgår totalt till
2 147 mkr, vilket är en ökning från föregående år
med 4 procent. Även ökningen mellan åren 1999
och 2000 uppgick till 4 procent. 

Personalkostnaderna utgör 1 274 mkr av den tota-
la resursförbrukningen och har ökat med 5 pro-
cent (57 mkr) jämfört med 2000. Motsvarande
ökning föregående år var  9 procent (101 mkr).
Differensen i förhållande till delårsprognosen
2001 uppgår till 19 mkr  och förklaras av en lägre
personalökningstakt än förväntat.

Övriga driftkostnader minskade under redovis-
ningsåret med 0,5 procent (2 mkr). År 2000 min-
skade denna post med 8 procent (36 mkr). I för-
hållande till delårsprognosen 2001 utgör skillna-
den -3 procent. Förklaringen är att kostnader för
stipendier och utbildningsbidrag  från och med år
2000 inte redovisas under övriga driftkostnader
utan under transfereringar samt skillnader i perio-
diseringar mellan de två åren. Ökningen av trans-
fereringarna uppgår 2001 till 6 mkr.

Lokalkostnaderna visar en ökning på 5 procent
(16 mkr). Föregående år var motsvarande siffra 
+6 procent (18 mkr). Avskrivningarna ligger på
samma nivå som föregående år och de finansiella
kostnaderna ökar med 4 mkr.  

Resultat från andelar i
dotterföretag
År 1998 övertog Linköpings universitet Universi-
tetsholding i Linköping AB från Näringsdeparte-
mentet till ett nominellt värde av 0,3 mkr.
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 exploate-
ring av projekt och kunskaper framtagna eller
uppkomna inom ramen för verksamheten inom
universitetet.

Från att tidigare år visat positivt resultat (2000:
0,3 mkr) ger bolaget i preliminärt bokslut för
2001 ett negativt resultat om 0,3 mkr.
Universitetets resultat påverkas därmed i motsva-
rande grad.
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16.1  KAPITALFÖRÄNDRING (mkr)

2001 2000 1999 1998

Intäkter 2 133 2 068 1 934 1 799

Kostnader 2 147 2 072 1 988 1 858

Årets kapitalförändring -15 -4 -54 -59

Årets och  balanserad 
kapitalförändring 202 217 2211) 288

1) Balanserad kapitalförändring har justerats för 1999 enligt 
redovisning i not på sid 86.

16.3 KOSTNADER (mkr)

2001 2000 1999 1998

Kostnader för personal 1 274 1 217 1 116 1 065

Kostnader för lokaler 317 301 283 261

Övriga driftkostnader 428 430 466 416

Finansiella kostnader 14 10 10 11

Avskrivningar och 
nedskrivningar 115 115 112 105

Summa kostnader 2 147 2 072 1 987 1 858

16.2  INTÄKTER (mkr)

2001 2000 1999 1998

Intäkter av anslag 1 340 1 258 1 134 1 090

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar 343 339 314 266

Intäkter av bidrag 430 456 475 423

Finansiella intäkter 20 15 12 19

Summa intäkter 2 133 2 068 1 935 1 798

16.2 Intäkter forskning/forskarutbildning
2001 (tkr)

16.3 Externa forskningsfinansiärer 2001

16. 1 Intäkter per verksamhetsgren och 
finansieringsform 2001
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16.4  LIKVIDA MEDEL (mkr)

011231 001231 991231 981231

Avräkning med statsverket -7 -60 -4 -6

Behållning räntekonto 
i Riksgäldskontoret 475 471 365 429

Kassa, postgiro och bank 1 2 6 18

Summa likvida medel 469 413 367 441

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
Förordning om årsredovisning och budgetunder-
lag 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 föl-
jande 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 kost-
nader.

Fordringar tas upp till de belopp de beräknas 
inflyta.

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

Tillgångar med ett anskaffningsvärde på 10 tkr
eller mer och en livslängd på tre år eller längre
definieras som anläggningstillgångar. Flera
objekt som utgör en fungerande enhet och vars
sammanlagda värde uppgår till 10 tkr eller mer
klassificeras även som anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs
även på sådana anläggningstillgångar som
invärderades under budgetåret 1993/94.

Tillämpade avskrivningstider:
datorer 3 år
laboratorieutrustning  5 år
kontorsutrustning 5 år
transportmedel                                     5 år
fastighetsinventarier                            5 år
vetenskaplig utrustning                       10 år
verkstadsmaskiner                             10 år
möbler och inredning                          10 år
förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Nya redovisningsprinciper 2001
Fr. o. m. budgetåret 2001 inför LiU en ny redo-
visningsmodell. Redovisningsmodellen omfattar
en ny kontoplan, en utökad objektplan samt
nya principer för bokföring av periodiseringar.
Den nya kontoplanen utgår från ESV:s baskon-
toplan för statliga myndigheter. Den utökade
objektplanen innehåller en dimension för
externa motparter för att underlätta rapporte-
ringen till statsredovisningen. De nya bokfö-
ringsprinciperna för periodiseringar innebär att
periodiseringar bokförs direkt på aktuellt verk-
samhetsprojekt och ej på ett särskilt periodise-
ringsprojekt.

Under transfereringsavsnittet redovisas stipen-
dier som är finansierade av statliga medel,
utbildningsbidrag till doktorander samt vidare-
förmedlade forskningsbidrag eller andra bidrag.
Föregående år redovisades endast stipendier
och utbildningsbidrag under detta avsnitt.

Likvida medel
Universitetet har per den 31 december 2001 lik-
vida medel uppgående till 469 mkr, vilket är en
ökning med 56 mkr jämfört med föregående år. 

Avräkning med statsverket innehåller en rela-
tivt stor skuldpost år 2000 som avser premier för
de statliga avtalsförsäkringarna. Detta förhållande
är inte för handen 2001, varför avräkningen åter-
går till en mer normal nivå. Behållningen på rän-
tekontot har ökat med 4 mkr och uppgår totalt
till 475 mkr. Posten består till 30 procent av
bidrag från andra statliga myndigheter, 20 pro-
cent avgifter, 19 procent av donationer, 16 pro-
cent övriga icke-statliga bidrag och 15 procent av
anslagsmedel. Den största nominella förändring-
en i förhållande till föregående år visar anslags-
medel (-34 mkr) och donationer (+16 mkr).  

Investeringar och låneram
Under 2001 har investeringsverksamheten upp-
gått till totalt 113 mkr, vilket är 10 mkr lägre än
föregående år. Det bokförda värdet av befintliga
anläggningstillgångar är 294 mkr, varav förbätt-
ringsutgifter i annans fastighet uppgår till 12
mkr, en ökning med 3 mkr jämfört med tidigare år.

För finansiering av investeringar har univer-
sitetet under räkenskapsåret disponerat en låne-
ram på 295 mkr. Årets nyupplåning uppgår till
103 mkr och under året har låneamortering
gjorts med 98 mkr.

Posten Pågående nyanläggningar uppgår per
31 december 2001 till totalt 21 mkr vilket utgör
en minskning med 4 mkr.

Prognosjämförelse delårs-
rapport per 30 juni 2001
I budget för 2001, beskriven bl.a. i Budget-
underlag för perioden 2002-2005, planerades för
ett nollresultat liksom vid delårsbokslutets juste-
rade prognos. Den faktiska kapitalförändringen
för året uppgår till -14,6 mkr. Skillnaden mellan
utfall och prognos utgörs av ett prognosticerat
högre intäktsvärde på 4 mkr och ett lägre kost-
nadsvärde motsvarande 10 mkr. Skillnaderna
totalt sett är dock ringa. Prognosen kan därmed
sägas stämma väl överens med det faktiska 
utfallet. 

16.4  Intäkter per fakultetsområde 2001 

16.5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTATRÄKNINGEN
FÖR HELÅRET 2001 OCH DELÅRS-
RAPPORTENS PROGNOS

Utfall Prognos Differens
Intäkter (mkr)
Intäkter av anslag 1  340 1  335 5 0%
Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 343 343 0%
Intäkter av bidrag 430 440 -10 -2%
Finansiella intäkter 20 19 1 5%
Summa intäkter 2  133 2  137 -4 0%

Kostnader (mkr)
Kostnader för personal 1 274 1 255 19 2%
Kostnader för lokaler 317 313 3 1%
Övriga driftkostnader 428 439 -11 -3%
Finansiella kostnader 14 13 1 8%
Av- och nedskrivningar 115 117 -2 -2%
Summa kostnader 2 147 2 137 10 0%



Not 2001 01 01- 2000 01 01-
2001 12 31 2000 12 31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 1 340 254 1 257 946
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 342 944 339 025
Intäkter av bidrag 3 430 024 455 795
Finansiella intäkter 4 19 610 15 317
Summa intäkter 2 132 832 2 068 083 

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 1 274 029 1 216 709
Kostnader för lokaler 316 533 300 994
Övriga driftkostnader 6 427 896 429 915
Finansiella kostnader 7 13 571 9 929
Avskrivningar och nedskrivningar 115 069 114 688
Summa kostnader 2 147 099 2 072 235

Verksamhetsutfall -14 266 -4 151 

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag -311 310

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag 1 11 061 8 320
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag 69 215 5 776
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 38 865 6 359
Lämnade bidrag 8 119 142 20 456
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring -14 577 -3 842

RESULTATRÄKNING (tkr)
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BALANSRÄKNING (tkr) Not 2001 12 31 2000 12 31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 9
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 968 9 419
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 256 038 258 413
Pågående nyanläggningar 20 569 24 965
Summa materiella anläggningstillgångar 288 574 292 797

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 10 4 577 4 987
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 577 4 987

Fordringar
Kundfordringar 49 037 40 579
Fordringar hos andra myndigheter 45 003 39 822
Övriga fordringar 1 593 5 010
Summa fordringar 95 632 85 411

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 11 80 173 75 715
Upplupna bidragsintäkter 12 17 728 18 150
Övriga upplupna intäkter 13 2 334 8 158
Summa periodavgränsningsposter 100 236 102 024

Avräkning med statsverket 14 -6 897 -60 280

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 475 364 470 603
Kassa, postgiro och bank 597 1 945
Summa kassa och bank 475 961 472 549

SUMMA TILLGÅNGAR 958 084 897 489

KAPITAL OCH SKULDER 

Myndighetskapital
Statskapital 16 5 000 5 000
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 17 -112 -322
Balanserad kapitalförändring 18 216 913 221 065
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 19 -14 577 -3 842
Summa myndighetskapital 207 224 221 900

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 20 252 170 247 076
Skulder till andra myndigheter 51 182 44 781
Leverantörsskulder 21 52 093 38 578
Övriga skulder 31 420 27 717
Depositioner 944 2 620
Finansiering av invärderade anläggningstillgångar 307 1 814
Summa skulder m.m. 388 115 362 586

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader 22 89 400 66 456
Oförbrukade bidrag 23 236 499 204 880
Övriga förutbetalda intäkter 24 36 845 41 666
Summa periodavgränsningsposter 362 744 313 002

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 958 084 897 489
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2001 01 01 - 2001 12 31 2000 01 01 - 2000 12 31

DRIFT

Kostnader exkl. avskrivningar m.m. -2 031 705 -1 954 000

Finansiering genom avgifter och bidrag

Intäkter av avgifter och ersättningar 323 799 319 669
Intäkter av bidrag 398 258 423 422
Övriga intäkter 19 610 741 667 15 317 758 408

-1 290 038 -1 195 592
Finansiering från statsbudgeten
Anslagsmedel som erhållits för drift 1 265 432 1 186 125

Överskott/underskott av medel från driften -24 606 -9 467

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -8 433 -15 176
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 70 177 61 744 54 098 38 922

Kassaflöde från/till drift 37 138 29 455

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar -112 699 -122 712
Investeringar i immateriella tillgångar

Summa investeringsutgifter -112 699 -122 712

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 102 619 102 924
-amorteringar -97 524 5 095 -90 090 12 834
Försäljning av anläggningstillgångar 1 528 1 954
Tillförda driftmedel 93 967 91 178
Bidragsmedel 31 766 32 373

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamhet 132 356 138 339

Över-/underskott av medel från investeringsverksamhet 19 657 15 627

Kassaflöde från/till investeringsverksamhet 19 657 15 627

TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag -119 142 -20 456
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder avseende bidrag -119 142 -20 456
Kassaflöde till transfereringar -119 142 -20 456

Finansiering av bidragsutbetalningar

Medel från statsbudgeten 11 061 8 320
Medel från andra myndigheter 69 216 5 776
Medel från övriga 38 865 119 142 6 360 20 456

Summa medel som erhållits för finansiering av bidragsutbetalningar 119 142 20 456

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 56 795 45 082

Likvida medel vid årets början 412 269 367 188

Ökning(+)/minskning(-) av kassa och postgiro -5 478
Ökning(+)/minskning(-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 4 761 105 667
Ökning(+)/minskning(-) av banktillgodohavande -1 349 1 272
Ökning(+)/minskning(-) av fordran på statsverket
Ökning(-)/minskning(+) av skuld till statsverket 53 383 -56 380
Ökning(-)/minskning(+) av skuld till Riksgäldskontoret

Summa förändring av likvida medel 56 795 45 081

Likvida medel vid årets slut 469 064 412 269 

FINANSIERINGSANALYS (tkr)
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Redovisning mot anslag Ingående Årets till- Fördelade Omdisp. Totalt Utgående
(ramanslag) överförings- delning enl. anslags- anslags- disponibelt överförings-

belopp regl.brev belopp belopp Indragning belopp Utgifter belopp

16 25:27 Grundutbildning a) 788 230 -6 131 782 099 782 094 5
16 25:27.1 Takbelopp (ram) 771 001 771 001 771 001 
16 25:27.2 NT-svux (ram) 8 552 2 546 11 098 11 093 5 
16 25:27.3 Medel för indragning 8 677 -2 546 -6 131 

16 25:28 Forskning och forskarutbildning 391 052 391 052 391 052 
16 25:28.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt (ram) 74  742 74 742 74 742 
16 25:28.2 Medicinskt (ram) 78 017 78 017 78 017 
16 25:28.3 Tekniskt (ram) 132 194 132 194 132 194 
16 25:28.4 Forskarskolor (ram) 10 000 10 000 10 000 
16 25:28.5 Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) 96 099 96 099 96 099 

16 25:70.22 Sjuksköterskeutbildning 571 571 571 
16 25:70.24 Anställning av doktorander 1 000 1 000 1 000 
16 25:70.26 Arbete för att främja rekrytering och 
validering 3 500 3 500 3 500 

16 25:72.5 Ersättning för klinisk utbildning och 
forskning 120 772 120 772 120 772

16 25:73.6 Universitets och högskolors
premier för de statliga avtalsförsäkringarna b) 35 948 94 054 -30 227 59 139 52 326 6 813 

-40 636

Summa 35 948 1 353 472 -30 227 5 071 -6 131 1 358 133 1 351 315 6 818 

ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Ingående skuld Inbetalt Inkomster Utgående skuld
Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel under året Inkomsttitel

2394.01 Övriga ränteintäkter 768 768 79 79
Summa 768 768 79 79c)

Noter till anslagsredovisningen

a) Enligt regleringsbrevet för 2001 uppgick ersättningen för särskilda åtaganden avseende NT-svux till 8 552 tkr. I  regeringsbeslutet 2001-04-11,
U2001/554,665,1068/UH, har ersättning för NT-svux ändrats till 11 098 tkr. Ökningen med 2 546 tkr avser ersättning för prestationer utförda 2000. I samma rege-
ringsbeslut ändrades tilldelningen av anslagsposten 3, medel för indragning från 8 677 tkr till 6 131 tkr.

b) En redovisning av utfallet för anslag 16 25:73, universitets och högskolors premier för de statliga avtalsförsäkringarna, för perioden januari t.o.m. december har
lämnats till regeringskansliet, dnr: LiU 533/01-25.

Enligt regeringsbeslut 2001-11-29, dnr U2001/4381/DK, har 40 636 tkr återförts till Riksgäldskontoret.

Enligt regeringsbeslut 2001-06-20, dnr U2001/2566/UH, har 30 227 tkr av ingående överföringsbeloppet  återförts till regeringens disposition. Återbetalningen av 
medlen gjordes 2001-07-12.

I regeringsbeslut 2001-06-20, dnr U2001/2566/UH, är beräkningen av räntan felaktig. Efter samtal med regeringskansliet betalades 642 tkr in istället för 1 415 tkr.
Differensen 773 tkr är en del av det utgående överföringsbeloppet.

Den slutliga avräkningen av premieavgiften från SPV har för Linköpings universitet (LiU) visat sig vara felaktig. SPV har räknat om avgiften och istället för att 
betala den ursprungliga fakturan från SPV om 7 136 tkr, har LiU fått tillbaka 319 tkr från SPV. På grund av detta har fakturan till SPV inte betalats och beloppen 
har inte avräknats anslaget. I anslagsredovisningen har de 319 tkr från SPV förts mot anslaget och ingår i det utgående överföringsbeloppet. LiU har i en skrivelse 
till regeringskansliet 2001-07-15, dnr LiU 533/01-25, begärt en ändring av regeringsbeslutet utifrån de nya uppgifterna från SPV.

c) Ränta NT-svux anslagssparande 95,50 kr
Ränta på valutakontot 78 476,24 kr
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NOTER (tkr)

Not 1 
Intäkter av anslag

2001 2000
Intäkter av anslag 1 340 254 1 257 946
Medel som erhållits från statsbudgeten 
för transferering 11 061 8 320
Summa utgifter enligt anslagsredovisningen 1 351 315 1 266 266

Ersättning för klinisk utbildning och forskning 120 772 118 485

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.

Not 2 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2001 2000

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen 75 539 74 655

Tjänsteexportverksamhet
Intäkter 5 270 5 242
Kostnader 5 323 5 190
Saldo -53 52

Not 3 
Intäkter av bidrag

2001 2000

Bidrag från anknutna stiftelser 349 1 632
Vid Linköpings universitet förvaltas 11 st till 
universitetet anknutna stiftelser.

Donationer av större värde

Bidragsgivare Ändamål

K & A Wallenbergs stiftelse utrustningsbidrag m.m. 25 322 28 064

Teknikbrostiftelsen bidr. kompetenscentr. 1 500 6 855

Träindustriförbundet forskningsbidrag 1 600 1 600

L E Lundbergs stiftelse forskningsbidrag 1 225 1 022

Riksbankens Jubileumsfond forskningsbidr. Tema 4 379 6 420

Cancerfonden forskningsbidrag 4 086 6 815

Not 4 
Finansiella intäkter

2001 2000

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 19 576 15 214
Övriga finansiella intäkter 34 103
Summa 19 610 15 317

Not 5 
Kostnader för personal

2001 2000

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter 830 645 789 937

Not 6 
Övriga driftkostnader

2001 2000

Ersättning för klinisk utbildning  och forskning 120 772 118 485

Linköpings universitet disponerar ett anslag avseen- 
de ersättning för klinisk utbildning och forskning.
Anvisat anslagsbelopp utbetalas av LiU till 
Landstinget i Östergötland och redovisas som en 
övrig driftkostnad.

Avsättning till Trygghetsstiftelsen,
Utvecklingsrådet och Stiftelsen Statshälsan 2 054 5 911

Reavinst/reaförlust vid avyttring 
av anläggningstillgångar
Reavinst 317 412
Reaförlust -231 -73

Netto 86 339

Not 7 
Finansiella kostnader

2001 2000

Finansiella kostnader
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 13 402 9 616
Övriga finansiella kostnader 169 313
Summa 13 571 9 929

På grund av felaktigt engagemangsbesked från RGK har 1 809 tkr avseende
2000 bokförts under 2001.

Not 8 
Transfereringar

2001 2000

Lämnade bidrag

Stipendier 11 094 9 164

Utbildningsbidrag till doktorander 15 506 11 292

Lämnade bidrag till myndigheter 30 472 0

Lämnade bidrag till övriga 62 069 0

Summa 119 142 20 456
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Not 9 
Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter Maskiner, inventarier, Pågående 

på annans fastighet installationer mm nyanläggningar

2001 2000 2001 2000 2001 2000

Anskaffningsvärde IB 11 705 4 205 933 446 844 955 24 965 21 178

Årets anskaffningar 3 100 2 500 89 149 93 101 20 450 27 111

Årets avyttringar -43 035 -22 934

Årets omföringar från pågående nyanläggningar 861 5 000 23 571 18 323 -24 431 -23 323

Korrigering av tidigare års anskaffningar -415

Årets överföringar

Årets uppskrivningar

Anskaffningsvärde UB 15 666 11 705 1 003 131 933 446 20 569 24 965

Ackumulerade avskrivningar IB -2 286 -1 116 -675 032 -578 948

Årets avskrivningar -1 412 -1 171 -113 658 -113 517

Årets avyttringar 41 597 17 433

Korrigering av tidigare års avskrivningar

Årets nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar UB -3 698 -2 286 -747 093 -675 032

Restvärde 11 968 9 419 256 038 258 413 20 569 24 965  
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Not 10 
Andelar i dotterföretag och intresseföretag

Posten avser samtliga aktier i Universitetsholding i Linköping AB (nominellt
värde 300 tkr) vilka överförts till Linköpings universitet från Närings-
departementet 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 2001 12 31 för holdingbolaget använts.

Not 11 
Förutbetalda kostnader

2001 2000
Förutbetalda kostnader statliga myndigheter 459 411
Icke-statliga förutbetalda kostnader 79 714 75 304
Summa 80 173 75 715

Not 12 
Upplupna bidragsintäkter

2001 2000
Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 9 231 9 226
Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 8 497 8 924
Summa 17 728 18 150

Not 13 
Övriga upplupna intäkter

2001 2000
Upplupna avgiftsintäkter statliga myndigheter 60 585
Icke-statliga upplupna avgiftsintäkter 1 942 1 495
Övriga upplupna intäkter 332 6 079
Summa 2 334 8 159

Upplupna ränteintäkter på räntekontot (4 935 tkr 2001) bokförs fr.o.m. 2001
som fordran på annan myndighet.

Not 14 
Avräkning med statsverket

2001 2000

Ingående balans -60 280 -3 900
Avräknat mot statsbudgeten:
anslag 1 351 315 1 266 266
inkomsttitlar -79 -768
Avräknat mot statsverkets checkräkning:
anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 177 849 -1 203 464
medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 768 71
uppbördsmedel m.m.
transfereringar m.m.
medel till/från statsverkets checkräkning -120 772 -118 485
Utgående balans -6 897 -60 280

Sammansättning utgående balans
Utgående överf.belopp 2000, premier avtalsförsäkr. -35 948 -35 948
Återbet utg överf.belopp 2000, premier avtalsförsäkr. 30 227
Ränta utgående överf.belopp 2000, premier avtalsförsäkr. -642
Utg överf.belopp 2000, premier avtalsförsäkr.,
justering ränta -773
Utg överf.belopp 2000, premier avtalsförsäkr.,
justering inbet. SPV -319
Utgående överf.belopp, NT-svux -5
Ränta utgående överf.belopp, NT-svux
Ränta valutakonto -79 -126
Indragning anslag -23 564
Summa -6 897 -60 280



Not 15 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2001 2000
Anslag    73 557 107 755
Avgifter 97 184 89 444
Bidrag från annan statlig myndighet 142 057 133 910
Donationer 88 687 72 922
Övriga icke-statliga bidrag 73 796 65 735
Övriga medel 84 837
Summa 475 364 470 603
Varav kortsiktigt likviditetsbehov 68 206 72 992

De viktigaste faktorerna för räntekontosaldots utveckling.
Den viktigaste faktorn för räntekontosaldots utveckling är inbetalningar av 
medel till universitetet för att täcka framtida utgifter. En annan faktor är de
medel för anskaffning av anläggningstillgångar som inbetalas till universitetet
samtidigt som denna anskaffning finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

Not 16 
Statskapital

Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.

Not 17 
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Se not till andelar i dotterföretag och intresseföretag.
Från balanserad kapitalförändring har 2000 års resultat i Universitetsholding 
i Linköping AB, vinst 310 tkr, omförts till Resultatandelar i dotterföretag och 
intresseföretag.

Not 18 
Balanserad kapitalförändring

2001 2000

Ingående balans 221 065 274 379
Föregående års kapitalförändring -3 842 -53 965
Från balanserad kapitalförändring har resultatet i
Universitetsholding i Linköping AB omförts till 
resultatandelar i dotter- och intresseföretag -310 651
Utgående balans 216 913 221 065

Anslagsfinansierad verksamhet 47 471
Avgiftsfinansierad verksamhet 54 750
Bidragsfinansierad verksamhet 109 048
Övrigt 5 644
Summa 216 913 221 065

Uppdelning på verksamheter kan ej göras för 2000.

Not 19
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

2001 2000
Anslagsfinansierad verksamhet -9 335
Avgiftsfinansierad verksamhet -1 607
Bidragsfinansierad verksamhet -3 636
Övrigt
Summa -14 577 -3 842

Uppdelning på verksamheter kan ej göras för 2000.

Not 20
Lån i Riksgäldskontoret

2001 2000
Ingående skuld 247 076 234 242
Nyupplåning 102 619 102 924
Amortering -97 524 -90 090
Utgående skuld 252 170 247 076

Beviljad låneram 295 000 270 000

Not 21
Leverantörsskulder

2001 2000
Leverantörsskulder avseende investeringar 8 550 8 430

Not 22
Upplupna kostnader

2001 2000
Upplupna löner 72 904 63 525
Övriga upplupna kostnader 16 496 2 931
Summa 89 400 66 456

P.g.a. felaktigt engagemangsbesked från RGK har 1 809 tkr ej bokförts som
upplupna räntekostnader år 2000.

Not 23
Oförbrukade bidrag

2001 2000
Bidrag från annan statlig myndighet 119 271 101 587
Donationer 54 124 43 295
Övriga icke-statliga bidrag 63 103 59 998
Summa 236 499 204 880

Not 24
Övriga förutbetalda intäkter

2001 2000
Oförbrukade avgiftsintäkter 36 277 40 558
Övriga förutbetalda intäkter 568 1 108
Summa 36 845 41 666

16. Finansiell del

76



Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner 2001
Sammanfattning

Linköpings universitet totalt Grundutb. enl. uppdr. Uppdragsverksamhet
i regleringsbrev Beställd utb. Uppdragsutb.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 903 969 571
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 33 294 87 859 48 706
Intäkter av bidrag 8 728
Finansiella intäkter 5 465 415 108
Summa intäkter 951 456 88 845 48 814

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 528 788 59 658 30 115
Kostnader för lokaler 173 533 11 762 3 319
Övriga driftkostnader 201 899 19 362 11 391
Finansiella kostnader 6 767 57 203
Avskrivningar och nedskrivningar 45 108 1 078 1 846
Summa kostnader 956 095 91 917 46 874

Verksamhetsutfall -4 638 -3 072 1 940

Transfereringar
Erhållna 2 445 114
Lämnade 2 445 114

Årets kapitalförändring -4 638 -3 072 1 940

Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner 2001
Sammanfattning

Linköpings universitet totalt Forskn/forskarutb. enl. Uppdrags-
uppdr. i regleringsbrev forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 435 714
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 79 091 93 994
Intäkter av bidrag 421 296
Finansiella intäkter 13 012 610
Summa intäkter 949 113 94 604

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 588 799 66 670
Kostnader för lokaler 113 867 14 052
Övriga driftkostnader 180 560 14 685
Finansiella kostnader 6 326 218
Avskrivningar och nedskrivningar 62 367 4 670
Summa kostnader 951 919 100 295

Verksamhetsutfall -2 806 -5 691

Resultat från andelar i dotterföretag
och intresseföretag -311

Transfereringar
Erhållna 114 655 1 928
Lämnade 114 655 1 928

Årets kapitalförändring -3 117 -5 691

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (tkr)
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BESTÄLLD UTBILDNING
LIU TOTALT FILOSOFISKA FAKULTETEN HÄLSOUNIVERSITETET TEKNISKA HÖGSKOLAN
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 571 571
Intäkter av avgifter och andra ers. 87 859 84 548 86 397 78 485 87 859 84 548 86 397 78 485
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter 415 6 415 6
Summa intäkter 88 845 84 548 86 403 78 485 88 845 84 548 86 403 78 485

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 59 658 62 233 56 999 53 706 59 658 62 233 56 999 53 706
Kostnader för lokaler 11 762 10 853 10 014 10 135 11 762 10 853 10 014 10 135
Övriga driftkostnader 19 362 10 793 14 740 11 763 19 362 10 793 14 740 11 763
Finansiella kostnader 57 40 64 378 57 40 64 378
Avskrivningar och nedskrivningar 1 078 836 510 899 1 078 836 510 899
Summa kostnader 91 917 84 755 82 327 76 881 91 917 84 755 82 327 76 881

Verksamhetsutfall -3 072 -207 4 076 1 604 -3 072 -207 4 076 1 604

Transfereringar
Erhållna
Lämnade

Årets kapitalförändring -3 072 -207 4 076 1 604 -3 072 -207 4 076 1 604

Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

GRUNDUTBILDNING ENLIGT UPPDRAG I REGLERINGSBREV
LIU TOTALT FILOSOFISKA FAKULTETEN HÄLSOUNIVERSITETET TEKNISKA HÖGSKOLAN
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 903 969 778 112 690 524 655 111 328 494 301 745 265 887 253 103 145 207 80 055 72 467 71 461 430 268 396 311 352 170 330 548
Intäkter av avgifter och andra ers. 33 294 39 424 45 073 5 469 17 300 20 358 25 310 2 250 10 430 9 234 10 057 367 5 565 9 831 9 706 2 851
Intäkter av bidrag 8 728 10 552 17 086 4 812 3 189 4 595 5 309 1 626 1 135 3 143 6 101 1 990 4 403 2 814 5 676 1 195
Finansiella intäkter 5 465 4 149 3 499 4 272 2 116 1 318 1 302 1 083 1 193 860 677 1 008 2 157 1 970 1 520 2 181
Summa intäkter 951 456 832 236 756 181 669 664 351 099 328 016 297 808 258 063 157 964 93 293 89 301 74 826 442 393 410 927 369 072 336 775

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 528 788 492 311 429 940 400 021 205 961 193 301 177 686 158 911 62 394 52 349 47 150 47 238 260 433 246 660 205 104 193 871
Kostnader för lokaler 173 533 167 894 148 947 135 845 72 539 67 782 62 647 55 833 6 032 5 148 4 091 6 318 94 962 94 964 82 209 73 694
Övriga driftkostnader 201 899 143 956 159 264 121 663 60 897 56 699 62 960 45 929 85 580 34 517 33 487 24 243 55 422 52 740 62 817 51 490
Finansiella kostnader 6 767 3 891 3 506 2 853 2 417 1 094 1 379 956 177 165 365 217 4 173 2 632 1 762 1 680
Avskrivningar och nedskrivningar 45 108 41 522 46 444 35 360 9 189 10 892 12 177 8 391 561 1 014 2 496 578 35 359 29 616 31 770 26 391
Summa kostnader 956 095 849 574 788 100 695 741 351 003 329 769 316 849 270 021 154 745 93 194 87 589 78 594 450 349 426 611 383 661 347 126

Verksamhetsutfall -4 638 -17 337 -31 918 -26 077 98 -1752 -19 041 -11 958 3 221 99 1 712 -3 768 -7 956 -15 684 -14 589 -10 351

Transfereringar
Erhållna 2 445 585 1 466 393
Lämnade 2 445 585 1 466 393

Årets kapitalförändring -4 638 -17 337 -31 918 -26 077 98 -1 752 -19 041 -11 958 3 221 99 1 712 -3 768 -7 956 -15 684 -14 589 -10 351

UPPDRAGSUTBILDNING
LIU TOTALT FILOSOFISKA FAKULTETEN HÄLSOUNIVERSITETET TEKNISKA HÖGSKOLAN
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ers. 48 706 40 523 40 873 90 914 28 539 21 112 21 628 33 070 9 723 11 556 11 952 46 931 10 444 7 854 7 293 10 913
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter 108 22 19 477 73 6 189 262 38 22 14 25
Summa intäkter 48 814 40 545 40 892 91 390 28 612 21 112 21 634 33 259 9 723 11 556 11 952 47 193 10 480 7 877 7 307 10 938

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 30 115 24 797 26 254 46 371 18 257 12 941 14 194 12 962 5 005 7 445 7 224 26 779 6 853 4 411 4 837 6 630
Kostnader för lokaler 3 319 2 547 1 993 8 063 1 898 1 471 1 311 3 265 19 21 84 3 896 1 403 1 055 598 902
Övriga driftkostnader 11 391 11 420 5 230 38 088 5 234 6 236 2 086 17 773 4 135 3 431 2 560 15 955 2 022 1 754 584 4 360
Finansiella kostnader 203 10 21 472 174 6 44 4 6 412 24 10 8 16
Avskrivningar och nedskrivningar 1 846 695 854 1 644 1 443 335 438 553 81 149 215 940 323 211 200 151
Summa kostnader 46 874 39 470 34 351 94 638 27 006 20 983 18 035 34 596 9 244 11 046 10 089 47 980 10 625 7 441 6 226 12 060

Verksamhetsutfall 1 940 1 075 6 541 -3 248 1 605 130 3 599 -1 337 480 510 1 862 -787 -145 436 1 080 -1 122

Transfereringar
Erhållna 114 45 69
Lämnade 114 45 69

Årets kapitalförändring 1 940 1 075 6 541 -3 248 1 605 130 3 599 -1 337 480 510 1 862 -787 -145 436 1 080 -1 122

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN OCH OMRÅDE (tkr)
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FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ENLIGT UPPDRAG I REGLERINGSBREV
LIU TOTALT FILOSOFISKA FAKULTETENa) HÄLSOUNIVERSITETETb) TEKNISKA HÖGSKOLANc)

2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 435 714 479 834 443 309 435 385 102 525 86 594 90 984 85 301 115 381 185 982 166 188 170 628 217 808 207 258 186 137 179 456
Intäkter av avgifter och andra ers. 79 091 84 874 65 651 2 336 17 126 23 018 14 533 594 36 980 36 423 31 495 651 24 984 25 432 19 624 1 091
Intäkter av bidrag 421 296 445 243 457 684 418 616 90 206 91 012 99 771 94 967 58 319 70 154 81 343 80 841 272 771 284 077 276 570 242 808
Finansiella intäkter 13 012 10 772 7 653 13 320 2 339 1 500 1 191 2 111 2 727 2 460 1 259 1 860 7 946 6 813 5 204 9 349
Summa intäkter 949 113 1 020 724 974 298 869 656 212 196 202 124 206 478 182 972 213 407 295 019 280 285 253 980 523 509 523 580 487 535 432 704

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 588 799 578 863 539 634 519 714 143 278 139 021 138 749 132 141 124 562 133 770 118 312 113 951 320  959 306 073 282 573 273 622
Kostnader för lokaler 113 867 110 143 114 138 97 988 23 102 23 518 24 963 24 027 7 354 7 332 13 148 14 062 83 411 79 294 76 027 59 899
Övriga driftkostnader 180 560 246 884 282 698 208 508 32 359 32 789 44 502 29 498 75 634 132 615 138 647 134 074 72 566 81 481 99 549 44 936
Finansiella kostnader 6 326 5 523 6 632 7 863 658 464 629 612 769 562 809 471 4 899 4 497 5 194 6 780
Avskrivningar och nedskrivningar 62 367 68 664 60 193 64 763 5 007 6 287 7 685 5 078 6 437 8 742 11 417 7 754 50 923 53 635 41 091 51 930
Summa kostnader 951 919 1 010 078 1 003 294 898 835 204 404 202 078 216 527 191 356 214 756 283 021 282 332 270 311 532 758 524 979 504 434 437 168

Verksamhetsutfall -2 806 10 645 -28 996 -29 179 7 792 46 -10 049 -8 384 -1 348 11 998 -2 047 -16 331 -9 249 -1 399 -16 899 -4 464

Resultat från andelar i  
dotter- och intresseföretag -311 310 -651 -70 61 -167 -70 90 -148 -172 159 -336

Transfereringar
Erhållna 114 655 16 315 8 987 89 354
Lämnade 114 655 16 315 8 987 89 354

Årets kapitalförändring -3 117 10 955 -29 647 -29 179 7 722 108 -10 216 -8 384 -1 418 12 088 -2 195 -16 331 -9 421 -1 240 -17 235 -4 464

UPPDRAGSFORSKNING
LIU TOTALT FILOSOFISKA FAKULTETENa) HÄLSOUNIVERSITETETb) TEKNISKA HÖGSKOLANc)

2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ers. 93 994 89 657 75 798 89 205 15 747 19 858 10 044 15 415 27 860 31 608 21 098 22 204 50 388 38 191 44 656 51 585
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter 610 373 768 1 083 83 8 514 164 112 468 107 363 261 292 462
Summa intäkter 94 604 90 030 76 566 90 288 15 830 19 858 10 052 15 929 28 024 31 720 21 567 22 311 50 751 38 452 44 947 52 048

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 66 670 58 505 63 219 45 298 13 839 14 191 9 050 7 933 18 892 19 408 19 306 10 840 33 939 24 905 34 863 26 524
Kostnader för lokaler 14 052 9 556 7 995 9 156 1 680 2 087 669 1 421 797 742 573 667 11 575 6 727 6 753 7 068
Övriga driftkostnader 14 685 16 861 4 001 35 593 1 374 2 822 685 7 496 7 089 9 795 2 646 11 689 6 221 4 244 670 16 409
Finansiella kostnader 218 465 185 175 17 14 23 37 356 40 3 164 109 132 149
Avskrivningar och nedskrivningar 4 670 2 970 4 183 2 373 171 143 301 147 1 586 236 707 70 2 913 2 590 3 174 2 156
Summa kostnader 100 295 88 358 79 583 92 595 17 081 19 244 10 720 17 020 28 401 30 538 23 271 23 269 54 812 38 576 45 592 52 306

Verksamhetsutfall -5  691 1 672 -3 017 -2 307 -1 252 615 -667 -1 091 -379 1 183 -1 705 -958 -4 060 -125 -645 -258

Transfereringar
Erhållna 1 928 258 1 142 528
Lämnade 1 928 258 1 142 528

Årets kapitalförändring -5 691 1 672 -3 017 -2 307 -1 252 615 -667 -1 091 -379 1 183 -1 705 -958 -4 060 -125 -645 -258

Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

Viss uppdragsverksamhet avseende kurser, konferenser, konsultuppdrag m.m. redovisas fr.o.m. 1999  under ordinarie grundutbildning eller ordinarie forskning. Sådan verksamhet redovisades
tidigare under uppdragsutbildning eller uppdragsforskning.

Fr.o.m. 2001 redovisas 70% av anslaget för klinisk utbildning och forskning under grundutbildning och 30% under forskning/forskarutbildning. Tidigare redovisades endast 20% under grundutbildning och 80% under 
forskning/forskarutbildning.

Beställd utbildning avser vårdhögskoleutbildning.

Intäkter av anslag 2001, 571 tkr, under beställd  utbildning avser statligt anslag  för sjuksköterskeutbildning.

Transfereringar kan ej fördelas på verksamhetsgrenar eller verksamhetsområden 2000 och tidigare.

a) Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde
b) Medicinskt vetenskapsområde
c) Tekniskt vetenskapsområde

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN OCH OMRÅDE (tkr)
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2001 2000 1999 1998

Intäkter av anslag 1 340 254 1 257 946 1 133 833 1 090 496

Intäkter av avgifter/ersättningar och bidrag 772 968 794 820 788 562 689 836
varav 
Forskningsråd1) 78 734 99 838 95 397 91 266
Vinnova2) 42 936 41 507 50 824 34 036
Statliga myndigheter 159 184 147 142 140 154 110 412
Forskningsstiftelser 96 298 97 970 111 552 100 520
Kommuner och landsting 175 743 145 142 148 188 127 320
Svenska organisationer/föreningar 80 205 76 272 73 071 51 724
Svenska företag 72 312 50 732 55 518 41 133
EU-kommissionen 21 412 19 005 13 619 20 758
Utländska företag och organisationer 8 163 9 850 7 095 9 426
Övriga intäkter3) 37 981 107 362 93 144 103 241

Finansiella intäkter 19 610 15 317 11 945 19 152

Summa intäkter 2 132 832 2 068 083 1 934 340 1 799 484

1) Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggnad.

2) Vinnova motsvarar de tidigare organen KFB och NUTEK samt 50 % av RALF.
3) Under 2001 har intäkterna bättre kunnat fördelas på resp. finansiär, varför posten övrigt har minskat.

Intäkter per finansiär LiU totalt (tkr)

Ingående Förändring Årets kapital- Utgående 
balans balansposter förändring balans

Grundutbildning enl. uppdrag i regleringsbrev 16 993 -4 638 12 355
Beställd utbildning 7 783 -3 072 4 711
Uppdragsutbildning 24 119 1 940 26 059
Forskning och forskarutb. enl. uppdrag i regleringsbrev 143 420 -310 -3 117 139 993

Statskapital och resultatandelar i dotterföretag
och intresseföretag 4 678 210 4 888

Uppdragsforskning 24 908 -5 691 19 217

Summa 221 901 -100 -14 578 207 223

Fördelning myndighetskapital per verksamhetsgren (tkr)
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STUDIEFINANSIERING INOM ANSLAGET FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING (tkr)

Vetenskapsområde 2001 2000 1999 1998
Lägsta belopp Belopp som Varav Andel Andel Andel Andel

enligt regleringsbrev faktiskt doktorand- doktorand- doktorand- doktorand- doktorand-
används tjänster tjänst (%) tjänst (%) tjänst (%) tjänst (%)

Hum.-sam.vet. 20 116 23 349 16 594 71 67 79 77
Medicinskt 7 778 11 045 8 948 81 84 64 59
Tekniskt 38 187 39 084 38 148 98 96 95 97

Summa 66 081 73 478 63 690 87 85 86 87

ANTAL UTBILDNINGSBIDRAG (HELTIDSEKVIVALENTER) 
Vetenskapsområde 2001 2000

Totalt Finansiering Totalt Finansiering
Anslag Externt Anslag Externt

Hum.-sam.vet. 68,3 42,9 25,4 71,9 45,3 26,6
Medicinskt 40,2 9,6 30,6 49 11 38
Tekniskt 13 6 7 11,5 4,5 7

Summa 121,5 58,5 63 132,4 60,8 71,6

16. Finansiell del
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* Till detta kommer de medel (1 000 tkr) som senare tilldelats universitetet ur anslagspost 24.
Dessa medel har fördelats för delfinansiering av fyra helårsanställningar som doktorand.

Som angavs redan i universitetets årsredovisning för
1999 har, sedan de ursprungliga planerna för Himmel
och Hav utarbetades, universitetets forskning i
Norrköping kommit att inriktas betydligt mer på 
visualiseringsteknik än vad som tidigare var förutsett.
Denna förändring medger dramatiska möjligheter att
med stöd av den superdatorkapacitet som finns vid 
universitetet åskådliggöra, i virtuell miljö, förhållanden
och processer som aldrig kan upplevas i reell miljö.
Universitetsstyrelsen beslutade därför i februari 2000
om en uppbyggnad i tre steg av ett teknik- och natur-
vetenskapligt upplevelsecentrum. 

I steg 1 uppfördes ett upplevelselaboratorium för
s.k. virtual reality-teknik (VR-teknik) och en s.k. VR-
teater. Dessa blev klara för användning under 2000 
resp. 2001. Tillsammans bildar laboratoriet och VR-
teatern en helhet, benämnd Norrköpings Visuali-
serings- och Interaktionsstudio (NVIS), som invigdes
hösten 2001. Steg 2 omfattar en utvärdering av NVIS’
inledande verksamhet inkl. de metodmässiga erfarenhe-
terna av visualiseringsarbetet. I detta steg skall också
förutsättningarna preciseras för upprättande i steg 3 av
det mera publika och storskaliga upplevelsecentret som
förutsatts tas i drift år 2003. Arbetet med steg 2 har
resulterat i en delrapport, och en slutrapport håller på

att färdigställas. Projektet har försenats med ca ett halv-
år i förhållande till tidigare fastställd plan, vilket hänger
samman med dels värderingen av ett kommunalt initi-
ativ att skapa ett bredare upplevelsecentrum där univer-
sitetets verksamhet skulle kunna ingå och få en viss
draghjälp för att uppnå optimal publik attraktionskraft,
dels behovet av en internationell orientering genom
besök vid några av de mest avancerade anläggningarna
inom detta område i USA. Steg 3 beräknas dock kunna
inledas under våren 2002. För planerings- och utveck-
lingsresurser disponeras en årlig resursram om tre mil-
joner kr. Därutöver får ytterligare högst sju miljoner kr
årligen tas i anspråk för insatser som stödjer det bli-
vande centrets verksamhet, t.ex. forskning och utveck-
lingsarbete samt lokaler och utrustning.

Teknik- och naturvetenskapligt centrum

FORUM FÖR KVINNLIGA FORSKARE OCH KVINNOFORSKNING 
I LINKÖPING (tkr)

2001 2000 1999 1998
Intäkter
Anslag 1 463 1 380 1 338 1 348
Bidrag 105
Avgifter och ersättningar 234 71 207 248
Summa 1 802 1 451 1 545 1 596

Kostnader 
Personal 954 1 022 1 039 1116
Lokaler -3 6 19 22
Övrig drift 610 371 441 316
Avskrivningar 15 12 25 22
Summa 1 576 1 411 1 524 1 476

Saldo 226 40 21 120

En kort sammanfattning av verksamheten ges i kapitel 4.

RÖRLIG RESURS (tkr)
Vetenskapsområde

2001 2000 1999 1998

Hum-sam 607 300 1 288 2 415
Medicinskt 
(vårdlärare) 1 485 786 1 243 1 457
Tekniskt 6 045 4 400 1 900 1 938
Summa 8 137 5 486 4 431 5 810

FORSKNINGSETISK GRANSKNING (tkr)

2001 2000 1999 1998

Intäkter 224 230 261 228
Kostnader 191 209 248 222
Saldo 33 21 13 6

HÖGSKOLEPROVET (tkr)

2001 2000 1999 1998

Intäkter 1 301 1 747 1 799 1 987
Inbetalt till VHS 542 748 748 827
Kostnader 894 1 189 1 110 1 012
Saldo -135 -190 -59 148

*



Underlag för beräkning av grundutbildningsanslag 
för budgetåret 2001 (2001 01 01 – 2001 12 31)

Årets anslagsbelastning avseende takbeloppet enligt tabell 1b 771 001 
Årets anslagsbelastning avseende NT-utbildning enligt tabell 2 11 093
Årets anslagsbelastning avseende övriga särskilda åtaganden
Summa total anslagsbelastning 782 094

Redovisning av helårsprestationer (december 2000) 1)

Redovisning av antal helårsprestationer som hänförs till december månad föregående budgetår 
(2000) och som universitetet inte kunnat erhålla ersättning under något budgetår 65,3
Belopp i tkr (2000 års prisläge) motsvarande de helårsprestationer som redovisas ovan 1 639

Sammanställning av årets anslagsbelastning (tkr)

1) Redovisningen lämnades första gången i samband med delårsrapporten, men har korrigerats med senare information.

Ersättningsbelopp (kr)

HST    HPR    

HJST  13 805 14 453 

NTFV  37 286 34 096 

Medicin 45 551 59 742 

Undervisning 26 675 33 790 

Övrigt  31 323 26 971 

Design  111 076 71 381 

Tabell 1a Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter av 
grundutbildningsanslaget, exklusive NT-utbildning

A B C D E F
Utbildningsområde Utfall HST1, 2) Utfall HPR1) HST Ersättn (tkr) HPR Ersättn (tkr) Summa C+D (tkr) Takbelopp enl RB (tkr)

Humaniora 1 498,3 1 208,7 20 684 17 469 38 153

Teologi 156,0 124,6 2 154 1 801 3 954

Juridik 425,1 310,8 5 869 4 492 10 360

Samhällsvetenskap 3 331,5 2 801,8 45 991 40 494 86 486

Naturvetenskap 3 172,2 2 538,3 118 279 86 546 204 825

Teknik 4 691,7 3 816,1 174 935 130 114 305 048

Vård 31,3 20,3 1 167 692 1 859

Medicin 668,0 583,0 30 428 34 830 65 258

Undervisning 914,5 794,6 24 394 26 850 51 244

Övrigt 322,7 252,0 10 108 6 797 16 905

Design3) 27,3 28,5 3 032 2 034 5 067

Totalt 15 238,6 12 478,7 437 041 352 119 789 159 771 001 

1) Exklusive utbildning för annan högskola och uppdragsutbildning.
2) Mål för antalet helårsstudenter 14 470 varav  minst 7 535 inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena.
3) Högst 50 helårsstudenter får avräknas inom utbildningsområdet design.

Tabell 1b Redovisning av årets anslagsberäkning inom tillgängliga medel

A. Tillgängliga medel
Årets takbelopp (tkr) 771 001 
Ev ingående anslagssparande (tkr) 0
Summa 771 001 

B. Utnyttjade medel
Årets utfall; ersättning HST + HPR (tkr) inom tillgängliga medel 771 001 
Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0
Summa1) 771 001 

C. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0
Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet2) 0
Utgående anslagssparande (A-B)3) 0

1) Kan uppgå till högst summa A.
2) Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
3) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2001.

UNDERLAG FÖR BERÄKNING AV SLUTLIGT ANSLAG (GRUNDUTBILDNING) 
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Tabell 1c Redovisning av förändringar avseende sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr)1) 71 242 
– Ev utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2000 0
+ Ev sparade HPR under 2001 (tkr) 18 158
Summa 89 400

10 % av takbeloppet 2001 enligt regleringsbrev (tkr) 77 100 
Utgående värde av sparade HPR (tkr)2 77 100 
1) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2000
2) Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2001

Ersättningsbelopp (kr)

HST    HPR    
NT 37 286  34 096  

Fastställande av särskilda åtaganden 
för budgetåret 2001 (2001 01 01 – 2001 12 31) 

Underlag för beräkning av vårdhögskoleutbildning 
för budgetåret 2001 (2001 01 01 – 2001 12  31)

Tabell 3 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt 
redovisning av intäkter av uppdraget från landstinget i Östergötland

A B C D E F
Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn (tkr) HPR Ersättn (tkr) Summa C+D Takbelopp enl avtal (tkr)1)

Samhällsvetenskap 157,2 154,7 2 170 2 236 4 406

Naturvetenskap 33,4 32,5 1 245 1 108 2 353

Vård 965,2 884,9 35 988 30 172 66 160

Medicin 82,6 63,3 3 763 3 782 7 545

Totalt 1 238,4 1 135,4 43 166 37 297 80 464 80 850

1) Takbelopp från landstinget i Östergötland = 80 279 tkr. Utöver detta har riksdagen tillfört 571 tkr avseende utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen.

Tabell 2 Redovisning av NT-utbildning

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR Ersättn HST1) Ersättn HPR1)

NT 122,5 116,7 4 568  3 979
S:a HST o HPR (tkr) 8 547
S:a HST o HPR från bå 2000 (tkr) 2 546 
Tak2)  (tkr) 11 098
Sparat takutrymme
Outnyttjat tak (tkr) 5
Överproduktion

1) Ersättning beräknas för NT-utbildning med utbildningsområdet NT:s prislapp enligt regleringsbrev för 2001.
2) Ersättning för överproduktion under 2000 ersattes genom höjt takbelopp 2001. Avräkningen av helårsstudenter och 

helårsprestationer har skett mot ett beräknat takbelopp 11 098 - 2 546 = 8 552 tkr.
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Tabell 1. Redovisning av myndighetskapital m.m. Belopp  (tkr)

A. Ackumulerat över- och underskott (årets och balanserad kapitalförändring) 202 335
B. Årets totala kostnader 2 147 409
A i procent av B 9,4

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 48 895 -5 770 43 125
- Icke avgiftsfinansierad verksamhet1) 16 993 -4 638 12 355
- Avgiftsfinansierad verksamhet 31 902 -1 132 30 770

Forskning och forskarutbildning/konstnärligt utvecklingsarbete 168 018 -8 808 159 210
- Icke avgiftsfinansierad verksamhet1) 143 110 -3 117 139 993
- Avgiftsfinansierad verksamhet 24 908 -5 691 19 217

Summa 216 913 -14 578 202 335

1) Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen har t.o.m. 1998 redovisats under avgiftsfinansierad verksamhet.

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. 152 348 (A)

AVSEDD ANVÄNDNING (inkl. orsak till uppkomst)
1) 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 17 404

2) Riktat sparande för finansiering av utrustning och planerad verksamhet 124 815

3) Riskkapital 10 129 (C)

Kostnader för icke avgiftsfinansierad verksamhet 1 908 324 (B)

A i procent av B 8,0

C i procent av B 0,5

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. 49 987 (A)

AVSEDD ANVÄNDNING (inkl. orsak till uppkomst)
2) Riktat sparande för finansiering av utrustning och planerad verksamhet 39 444

3) Riskkapital 10 543 (C)

Kostnader för avgiftsfinansierad verksamhet 239 085 (B)

A i procent av B 20,9

C i procent av B 4,4

Underlag för redovisningen av avsedd användning av universitetets överskott har inhämtats från samtliga
institutioner/arbetsenheter. Som synes är riskkapitalet, d.v.s. den del av överskottet som inte är reserverad för utrustning
eller planerad verksamhet, mycket litet.
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Namn/befattn Övriga uppdrag

Hans Sandebring Ordförande i: styrelsen för ECOMET, eig, Bryssel

Ledamot av: styrelsen för VTI utveckling AB

styrelsen för Nationellt superdatorcentrum 

vid Linköpings universitet

Bertil Andersson Ordförande i: Kemiska klassen, Kungl. Vetenskapsakademien

Rektor 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

beredningsgruppen för kulturvetenskap, STINT

vetenskapliga rådet, SIS

Ann-Marie Begler Vice ordförande i:AB Systembolaget

Ledamot av: Ekonomistyrningsverkets råd

Arbetsgivarverkets styrelse

Arbetsgivarverkets Utvecklingsråd för den statliga sektorn

Britt-Marie Danestig 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

stiftelsen Xerox svenska fond för forskning i 

informationsvetenskap

Ledamot av: styrelsen för Institutet för framtidsstudier

styrelsen för SITI AB

styrelsen för Tumba Bruk AB

EU FoU-rådet

Belopp (kr)

Ordförande
Hans Sandebring 69 369

Rektor
Bertil Andersson a) 938 729 .

Företrädare för allm. intressen
Ann-Marie Begler 25 000
Britt-Marie Danestig 25 000
Bernt Ericson 25 000
Inger Sivervik Carlsson 25 316
Irene Wennemo 25 000
Agneta Westerdahl 35 000
Conny Öhman 25 084

Samtliga uppgifter redovisas exkl. lkp och skatter
a) Inkluderar befattningshavarens inkomst av anställning vid universitetet.

Namn/befattn Övriga uppdrag

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 SYBKON AB

Olle Stendahl Ledamot av: styrelsen för Statens beredning för Medicinsk Utvärdering 

styrelsen för Nya Munken AB

Irene Wennemo Ledamot av: styrelsen för Riksförsäkringsverket

rådet för Öppna Sverige

Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning

Suppleant i: Arena

Conny Öhman Ordförande i: styrelsen för Försäkringskassan i Östergötland

Ledamot av: Statens Medicinsk-Etiska Råd

styrelsen för Läkemedelsverket

Belopp (kr)

Företrädare för verksamheten
Karin Aronsson a) 507 109
Lennart Ljung a) 665 016
Olle Stendahl a) 550 713

Företrädare för studenter vt 2001
Marcus Agehall 15 500
Andreas Fejes 15 700
Anita Fernström 18 500

Företrädare för studenter ht 2001
Henric Bundy 12 500
Sara Holmgren 12 500
Anna Pedersen 20 000

Ersättning till styrelsens ledamöter samt till ledande befattningshavare inom universitetet

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag i styrelser och råd
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Belopp i tkr 2001 2000 1999 1998 1997

Låneram i Riksgäldkontoret
Beviljad låneram 295 000 270 000 245 000 214 000 209 000
Utnyttjad låneram 252 170 247 076 234 242 214 247 190 905

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad kontokredit 108 823 48 555 92 906 43 176 90 088
Utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0

Räntor på räntekontot hos Riksgäldskontoret
Räntekostnader 0 0 0 0 0
Ränteintäkter 19 576 15 214 11 983 19 129 18 954

Totala avgiftsintäkter 342 944 339 025 313 792 266 409 257 386
– varav disponibelt 342 944 339 025 313 792 266 409 257 386

Beräknat enligt regleringsbrev – – – – –

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

Utgående reservation och anslagssparande
Utgående reservation på anslag – – – – –
Anslagssparande 6 818 35 948 3 829 8 267 4 708
Intecknat belopp för framtida åtaganden – – – – –

Antal anställda
Årsarbetskrafter 3 099 3 070 3 000 2 987 2 832
Medelantal anställda 3 331 3 216 3 139 3 034 3 056

Driftkostnad per årsarbetskraft 651 634 622 583 578

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -14 577 -3 842 -53 965 -59 206 -29 019
Balanserad kapitalförändring 216 913 1) 221 0652) 274 379 3) 346 764 375 782

1) Ingående balans 221 065

1. Föregående års kapitalförändring -3 842

2. Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag -310

Utgående balans 216 913

2) Ingående balans 274 379

1. Föregående års kapitalförändring -53 965

2. Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag 651

Utgående balans 221 065

3) Ingående balans 346 764

1. Föregående års kapitalförändring -59 206

2. Från föregående års kapitalförändring har resultatet i Universitetsholding i Linköping AB omförts till resultatandelar i dotterföretag 361

3. Omföring till Avräkning med statsverket p g a felaktig bokföring budgetåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96. -12 434

4. Från balanserad kapitalförändring har 1 107 tkr, avseende yrkesteknisk utbildning inom träteknik, återbetalats till statsverket -1 107

Utgående balans 274 379
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