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REKTORS FÖRORD

 V i lever i en tid av stora förändringar. Då är det 
särskilt viktigt med kunskap, kvalitet, en stark 
värdegrund och ett kritiskt förhållningssätt. 

Linköpings universitet gör varje år grundliga analyser 
för att vi på bästa sätt ska kunna möta kommande 
utmaningar med målet att även fortsättningsvis, 
genom excellens inom våra kärnuppdrag, bidra till 
en samhällsutveckling som är baserad på god och 
kvalitetssäkrad kunskap.

Under 2018 utvecklade vi vår strategiprocess, 
vilket bland annat innebar en helt ny möjlighet till 
dialog med alla medarbetare. På så sätt fick vi un-
derlag till de 4 prioriterade vägval som ska styra vår 
verksamhet framöver. De 4 vägvalen anger att vi ska:

• utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande
• stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hante-

ring av digitala verktyg, system och processer
• öka nyttiggörandet av våra kunskapstillgångar
• utveckla värdegrundsarbetet.

Många talar i dag om den fjärde industriella revo-
lutionen. Men det som händer, med digitalisering, 
automatisering och artificiell intelligens, berör inte 
bara industrin utan hela samhället och skapar nya 
förutsättningar inom många områden. Nya utbild-
ningar och kurser för redan yrkesverksamma, till 
exempel i vårt kärnområde artificiell intelligens, är ett 
sätt att erbjuda ett livslångt lärande, men är också ett 
exempel på ett ökat nyttiggörande av våra kunskaper.

Som universitet verkar LiU i en förtroendebran-
sch och de senaste åren har vetenskapliga fakta allt 
mer kommit att ifrågasättas och utsättas för kon-
kurrens av olika känslobaserade uppfattningar som 
med dagens teknik sprids snabbare och bredare än 
någonsin. LiU måste därför bli bättre på att utveckla 
och tydligt redovisa våra metoder och resultat. Vi 
ska fortsätta arbeta evidensbaserat och bemöta dem 
som lanserar ”fake news” med fakta. God forsknings-
sed med stor tillgänglighet är en nyckelfråga för 
framtiden.

En annan nyckelfråga är vår omställning för att nå 
FN:s miljömål för år 2030. Under 2018 beslutade vi 
om de nya miljömålen för LiU de närmaste åren. Det 
handlar om att öka kunskapen om hållbar utveckling 
och hur det ska integreras i verksamheten. Ett kon-
kret exempel är att vi bland annat ska minska antalet 
flygresor med 15 procent från år 2017 till 2021 och 
minska energianvändningen med 5 procent under 
samma tidsperiod.

LiU har under 2018 arbetat målmedvetet och 
intensivt för att leverera högsta kvalitet inom både ut-
bildning och forskning, vilket redovisas i denna skrift 
i text, bild och siffror. Det har varit många inblan-
dade i detta arbete och jag vill passa på att framföra 
mitt varma tack till alla för ett fantastiskt år. Vi 
visade under 2018 att vi är ett starkt och ansvarsfullt 
lärosäte med högkvalitativ och innovativ utbildning 
och forskning som gör oss väl rustade för att ta oss an 
kommande samhällsutmaningar, både i Sverige och 
globalt.

Helen Dannetun, rektor
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STUDENTERNA HAR ORDET

D et gångna året, 2018, har varit ett år där stu-
dentpåverkan och kvalitetssäkring av utbild-
ningarna vid Linköpings universitet varit stora 

områden som vi 3 studentkårer jobbat mycket med. 
Vi har i år närvarat i ett flertal nya sammanhang, 
bland annat i samband med ett ökat arbete runt kvali-
tetssäkring i och med UKÄ:s kvalitetssäkringssystem, 
samt varit med i framtagandet av ett nytt kursvärde-
ringssystem. Kårerna har också deltagit i flertalet av 
de stora interna utredningar som i stor omfattning 
kommer att påverka studenter och därmed också 
kårerna. Vi har fått följa och bidra till såväl Medfaks 
institutionsutredning som den så kallade humaniora-
utredningen samt den heltäckande effektiviserings-
utredningen där vi kommit med våra synpunkter och 
fört våra studenters talan.

Studenternas påverkansarbete när det gäller kva-
litetssäkring av våra utbildningar bygger mycket på 
våra studentrepresentanter ute på kurserna och pro-
grammen där de kan bidra med ett nära studentper-
spektiv och studentinflytande. Inom det här området 
har vi satsat på att utveckla kårernas arbete med sina 
representanter och på att påverka hur universitetet 
hanterat studeranderepresentanterna.

Under år 2014 tog kårerna över ansvaret att re-
presentera LiU:s doktorander. Sedan dess har kårerna 
arbetat för att öka stödet till doktoranderna. Eftersom 
representanterna i kårerna sitter på 1-årsmandat är 
det svårt att hinna bli tillräckligt insatt i doktorand-
frågorna som är väldigt komplexa. För att motverka 
detta har kårerna till exempel lyft frågan om att införa 
doktorandombud i olika forum på universitetet. Dock 
upplever kårerna att vi inte får tydlig återkoppling 
eller tillräckliga svar från universitetet i denna fråga 
och därmed går processen långsamt.

En annan typ av utmaning som kårerna ställdes 
inför under det gångna året var den nya dataskydds-
förordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj. 
Kårerna har under våren arbetat med att sätta sig 
in i och förstå lagändringen, kartlägga vilka person-
uppgifter som behandlas i respektive organisation, 
rensa bland dokument, mejl och dylikt samt sätta upp 
rutiner för behandling av personuppgifter i verksam-
heten. Arbetet kring GDPR ledde bland annat till 
ett nytt medlemssystem, för alla 3 kårerna, som har 
implementerats under hösten. Under hösten har vi 
jobbat vidare med att implementera våra rutiner och 
säkerställa att GDPR-arbete i framtiden kommer att 
vara en del av den löpande verksamheten.

Få kan ha missat att fenomenet #Metoo skakat om 
Sverige. För kårerna innebar #Metoo mycket arbete 
med att uppmärksamma och förebygga sexuella tra-
kasserier, bland annat genom medverkan i ”I kölvatt-
net av #metoo”. Kårerna jobbade även med frågan 
genom mer aktiva åtgärder såsom skapande av viktigt 
forum och arbetsgrupper tillsammans med LiU. Vi 
har arbetat tillsammans med representanter från flera 
delar av universitetet, och även regionen, för att vi 
ska kunna fortsätta ett gemensamt arbete med frågan 
också efter att fokuset har skiftat, då det är viktigt att 
frågan inte glöms bort.

Psykisk hälsa är en liknande fråga högt upp på 
studentkårernas prioritetslista. Det är ett område 
som berör alla människor i samhället, framför allt 
yngre personer och inte minst våra studenter. Det 
finns väldigt lite forskning om studenters psykiska 
hälsa och vad som genererar den psykiska ohälsan. 
Vi kårer ser gärna fler åtgärder inom detta område. 
Vi har under året arbetat med att skapa samarbeten 
med olika aktörer som till exempel studenthälsan, 
kommuner, regioner och andra kårer i Sverige för att 
försöka arbeta fram gemensamma strategier för hur 
vi bättre kan arbeta för att ingen ska må dåligt för att 
hen är student.

Avslutningsvis är vi 3 kårer nöjda med året som 
har gått och de samarbeten med LiU och andra 
aktörer vi har haft. Vi blickar nu framåt mot 2019 där 
bland annat ansökan om kårstatus och kårernas obe-
roende gentemot universitetet kommer att ha stort 
fokus i början av året.

Consensus, LinTek & StuFF,
Linköpings universitets studentkårer
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KORT OM LiU

CAMPUS LIDINGÖ
CAMPUS NORRKÖPING
CAMPUS VALLA OCH 
CAMPUS US – LINKÖPING

4
CAMPUSOMRÅDEN

LiU har 
utbytesavtal med

400
UNIVERSITET I

50
LÄNDER

32 000
STUDENTER1

4 000
MEDARBETARE

varav 1 200 doktorander 2 
 och 300 professorer

4 mdkr
 I INTÄKTER

57 %
forskning

43 %
utbildning

1.  I och med bytet av studieadministrativt system, till Ladok 3, används en standardrapport för att ta fram siffran ”antal studenter”. Rapporten räknar alla studenter som 
bidragit till framräkningen av antal helårsstudenter och ger en högre siffra än den som 2017 genererades ur Ladok 2. (Se sidan 13 för en utförligare förklaring.)

2. Avser antalet personer som är forskarstuderande. I tidigare årsredovisningar har siffran avsett antal årsarbetare.
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ÅRET SOM GÅTT
NÅGRA HÄNDELSER FRÅN 2018

MARS

SSF-MILJONER TILL MATERIALFORSKNING
Materialforskarna Vanya Darakchieva, docent inom 
halvledarmaterial, och Johanna Rosén, professor i 
tunnfilmsfysik, får drygt 30 mnkr vardera från Stiftelsen 
för Strategisk Forskning, SSF. Pengarna ska användas 
för att få fram nya material som ska bidra till effektivare 
energisystem.

CMIV 15 ÅR
15-årsjubileet för Centrum för medicinsk bildvetenskap 
och visualisering, CMIV, uppmärksammas med en 
jubileumskonferens. CMIV är ett världsledande forsk-
ningscentrum initierat av LiU, Region Östergötland och 
företaget Sectra.

JANUARI

ENHET FÖR UPPDRAGSUTBILDNING
LiU får en ny universitetsgemensam enhet för upp-
dragsutbildning. Den ska vara en länk mellan universi-
tet och offentlig sektor, företag och organisationer som 
är intresserade av kompetensutveckling.

FEBRUARI

VÄRLDENS SVÅRASTE TIPSPROMENAD
Premiär för en tipspromenad 
där LiU lyfter några av 
samtidens stora frågor 
för att väcka intresse 
för högre utbildning 
hos unga. Promenaden 
finns digitalt och un-
der några veckor även 
i fysisk form i Linkö-
pings, Norrköpings och 
Stockholms innerstad.

GULD TILL STUDENTHUSET
Det nya studenthuset som 
byggs på Campus Valla får 
högsta betyg för håll-
barhet – certifieringen 
Miljöbyggnad Guld. I 
arbetet med huset har 
LiU:s egen forskning 
använts. Som exempel 
kan nämnas en simule-
ring av hur luften rör sig, 
i syfte att minimera matos, 
och tryckta kretskort för att 
mäta fukt.

PRISAD ROBOTÄLG
Robotutvecklarna Fredrik 
Löfgren, Sofia Thunberg 
och Sam Thellman från 
LiU vinner en tävling 
vid en av världens 
största konferenser 
med fokus på robotin-
teraktion, som hålls i 
Chicago. Deras robotälg 
lär barn att skriva och få 
en bättre handstil.

SÖDERBERGSKA PRISET I MEDICIN
Markus Heilig, professor i 
psykiatri, får Söderbergska 
priset i medicin för sina 
insatser inom forskning 
om alkoholism och 
känslobetingade, eller 
affektiva, sjukdomar. 
Priset ges till framstå-
ende forskare för insat-
ser av högt vetenskapligt 
värde vars verkningar blivit 
uppenbara de senaste 10 åren.
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JUNI

LiU I TOPP INOM AI
Linköpings universitet hamnar på en stark andraplats 
när Vinnova inventerar forskningsläget inom artificiell 
intelligens i Sverige. En av de främsta AI-miljöerna 
finns inom datorseende vid LiU.

FÖRSKOLLÄRARE UTBILDAS PÅ FLER ORTER
LiU skriver avtal med samverkansprojektet Campus i 
Småland om att erbjuda förskollärarutbildning i Vim-
merby, Västervik och Hultsfred från och med hösten 
2019.

CENTRUM FÖR FLYGFORSKNING
Svensk flygforskning samlas i Swedish Aeronautic Rese-
arch Center, SARC, med LiU som värd. Detta centrum 
ska uppmuntra nationell samordning och anpassning av 
akademisk forskning inom flygindustrin.

APRIL

MALMSTENS I MILANO
Sistaårsstudenter från möbelutbildningarna vid 
Malmstens Linköpings universitet ställer ut under 
Milan Design Week, som arrangeras i Milano parallellt 
med världens största möbelmässa.

MAJ

LANDSBYGDEN I FOKUS
Vad händer med landsbygden när människor alltmer 
koncentreras till städerna? Landsbygdens framtid 
diskuteras på Vadstena Forum, en mötesplats kring 
samhällsbyggnadsfrågor.

AKADEMISK HÖGTID
Vid årets akademiska 
högtid i Linköping 
Konsert & kongress 
promoveras 93 dokto-
rer och 6 hedersdokto-
rer. Dessutom installe-
ras 19 nya professorer.

EU-PROJEKT OM E-VÄXTER
Eleni Stavrinidou, biträdande 
professor i organisk elektro-
nik och forskningsledare 
inom elektroniska växter, 
får drygt 33 mnkr 
från EU:s Horisont 
2020-program till 
ett projekt som bland 
annat ska ta fram nya 
energisystem baserade på 
elektroniska växter.
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AUGUSTI

RÖN OM SMARTA MATERIAL
Forskare inom regeringens strategiska forskningssats-
ning på avancerade funktionella material bjuder in till 
en internationell konferens i Kolmården där de senaste 
rönen inom materialforskning presenteras.

FÖRSTA INTERNATIONELLA 
KANDIDATPROGRAMMET
De första studenterna börjar på LiU:s första internatio-
nella kandidatprogram, Experimentell och industriell 
biomedicin. Undervisningen ges på engelska och kombi-
nerar biomedicin med entreprenörskap.

SEPTEMBER

MILJÖHUMANISTISK FESTIVAL
Forskare inom miljöhumaniora bjuder in till festivalen 
Folk och frö i Linköping med bland annat workshop 
om klimatångest, paneldebatt om mat och miljö samt 
miljöfrågesport.

JULI

KILLSNACK I ALMEDALEN
LiU medverkar åter i East Sweden Arena i Almedalen 
och presenterar forskning inom ämnen som demokrati 
i förorten, jämställt killsnack och robotar som arbets-
kamrater.

VISUALISERINGENS STORA PRIS
Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualise-
ring, får visualiseringsforskningens mest prestigefyllda 
utmärkelse, 2018 IEEE Visualization Technical Achieve-
ment Award. Han uppmärksammas bland annat för 
sina insatser inom virtuella obduktioner.

ALUMNER SOMMARPRATAR
Två LiU-alumner medverkar i Sommar i P1: läraren 
Jonas Waltelius, framröstad som lyssnarnas sommar-
värd, och statsvetaren Suad Ali, som blev Årets alumn 
2016.

KALAS MED TIMBUKTU
Artisterna Timbuktu 
& Damn! och Markus 
Krunegård framträder 
på Kalasmottagningen 
i Saab Arena, ett stort 
årligen återkommande 
välkomstarrangemang 
för nya studenter vid LiU.
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OKTOBER NOVEMBER

KAW-MILJONER TILL FORSKNING
Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, får drygt 
33 mnkr och Magnus Berggren, professor i organisk 
elektronik, får drygt 27 mnkr från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, KAW. Forskningen ska resultera 
i kvantbitar i rumstemperatur respektive förnyelsebart 
bränsle ur vatten.

GLOBALA VECKOR PÅ CAMPUS
9 studentorganisationer ordnar en mängd aktiviteter 
på Campus Valla med fokus på global hållbarhet, bland 
annat paneldebatt, klädbytardag och finansfika.

DECEMBER

NYTT LADOK
Systemet Ladok 3 införs vid LiU och för med sig många 
nyheter. En av dem är att systemet är rikstäckande, så 
att studenten får en samlad bild av sin studietid även 
om hon eller han studerar vid flera lärosäten.

PROPPFULL POPVECKA
2 400 gymnasieelever deltar i Populärvetenskapliga 
veckan på Campus Valla, där de kan välja mellan 47 
miniseminarier med LiU:s forskare.

GULDMEDALJ FRÅN IVA
Lennart Ljung, professor emeritus i reglerteknik, får 
Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för 
sina insatser inom reglerteori. Medaljen är den finaste 
man kan få inom ingenjörsvetenskaperna i Sverige.

KONFERENS OM KLIMATANPASSNING
Forskare från hela Norden samlas i Norrköping för 
att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett 
förändrat klimat.

FÖRSTA BARNAFRIDSKONFERENSEN
Förebygg och stoppa allt våld mot barn. Det är temat 
för den första konferensen som ordnas av Barnafrid, ett 
nationellt kunskapscentrum vid LiU med uppdrag att 
samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp 
mot barn.

ÅRETS CHEF
LiU:s ledarskapspris 2018 går till Marie Larsson, 
avdelningschef på Institutionen för klinisk och experi-
mentell medicin (IKE), avdelningen för hematopoes och 
utvecklingsbiologi.

MÅNGA MILJONER FRÅN VR
Vetenskapsrådet delar ut närmare 280 mnkr till 
LiU-forskare. Stora anslag går bland annat till forskning 
om ungas psykiska hälsa (professor Gerhard Andersson 
och adjungerad universitetslektor Maria Zetterqvist) 
och elektroniska neuromediciner (professor Magnus 
Berggren).

ÅRETS ALUMNER
Årets alumner är Rebecka 
Le Moine, biolog och före-
läsare som kämpar för att 
bevara biologisk mång-
fald, och Eva Uustal, 
överläkare och expert 
på förlossningsskador 
som tar strid för kvin-
nors rätt till en trygg 
förlossningsvård. De tar 
emot utmärkelsen vid en 
ceremoni på Campus Valla.

SATSNING PÅ JORDBRUKSTEKNIK
Vinnova satsar drygt 70 mnkr 
på Agtech 2030, med 
målet att göra östra 
Götaland världsledande 
inom jordbruksteknik. 
En mängd aktörer 
står bakom initiativet 
tillsammans med LiU 
och den totala budge-
ten ligger på närmare 
200 mnkr.
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KAPITEL 1

SAMMANFATTNING
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Tabell 1.1 Ekonomiskt resultat, Linköpings universitet (mnkr)
2014 2015 2016 2017 2018

Intäkter 3 537 3 688 3 734 3 844 4 036

Kostnader -3 625 -3 740 -3 762 -3 806 -3 881

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 4 -1 0 0

Årets kapitalförändring -88 -48 -29 38 156

Utgående balanserad kapitalförändring 660 612 578 618 773

D en ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2018 
och Linköpings universitet (LiU) redovisar en 
omsättning av intäkter på 4 miljarder kronor.

LiU har erkänt hög kvalitet i utbildningarna. Att 
behålla den höga kvaliteten är fortsatt den viktigaste 
förutsättningen för att rekrytera de bäst lämpade 
studenterna och för att ha en fortsatt framgångsrik 
forskning.

Lärosätet bedriver flera olika insatser som syftar 
till en breddad studentrekrytering. Arbetet följs 
årligen upp i LiU:s handlingsplan för Lika villkor och 
kunskap om Lika villkor sprids också bland studenter 
som deltar i studentrekryteringsaktiviteter.

Under 2018 har universitetet utvecklat flera 
utbildningsprogram. Bland nyheterna kan nämnas 
att LiU för första gången har startat ett program på 
kandidatnivå på engelska, Experimental and Indu-
strial Biomedicine. 

LiU arbetar med uppdragsutbildning utifrån 
visionen ”Uppdragsutbildning i samverkan – för 
ett livslångt lärande på vetenskaplig grund och för 
kvalificerade analyser av nuvarande och framtida 
kompetensbehov”. I januari 2018 startade en särskild 
enhet för att stödja institutionerna och fakulteterna 
i arbetet med att utveckla och erbjuda denna typ av 
utbildning till kunder inom både privat och offentlig 
sektor. 

Även under 2018 har LiU visat mycket god 
förmåga att attrahera externa medel och därigenom 
kunnat fortsätta bygga starka och fokuserade forsk-
ningsmiljöer. Antalet vetenskapliga publikationer 
skrivna av forskare från LiU ökar ständigt.

Under året fick LiU flera större anslag inom 
olika vetenskapsområden, vilket indikerar lärosätets 
bredd, och flera forskare belönades också på andra 
sätt. Som exempel kan nämnas anslag för forskning 
för att få fram nya material som ska bidra till effek-
tivare energisystem; för utveckling och prövning av 
internetbaserad behandling för psykisk ohälsa hos 
nyanlända barn och ungdomar; för att visa hur man 
kan ta fram kvantmekanikens minsta beståndsdelar i 
rumstemperatur och för forskning kring en framtida 
teknik för flytande bränsle baserat på vatten och syre. 
Flera forskare från LiU deltar i programmet Agtech 

2030 vars mål är att göra östra Götaland världsledan-
de inom jordbruksteknik och bidra till att nå globala 
hållbarhetsmål. Programmet utsågs till ett av 2018 
års Vinnväxt-program. 

Under det gångna året har det pågått en rad 
projekt som ytterligare har vässat LiU:s samverkans-
förmåga och tydliggjort det breda nyttiggörande som 
lärosätets forskning och utbildning bidrar till. En 
stor del av verksamheten har fokuserat på framtida 
utmaningar där LiU tillsammans med andra svenska 
lärosäten deltar i ett antal strategiska utvecklingspro-
jekt som är finansierade av Vinnova.

Samverkan sker i allt högre utsträckning på en 
internationell arena. Tillsammans med sina sam-
arbetspartner deltar LiU aktivt i delegationsresor 
och konferenser samt i nätverk och internationella 
utvecklingsprojekt för att gemensamt bidra till en 
internationaliserad agenda.

Inom nätverket ECIU (European Consortium 
of Innovative Universities) finns en tydligt markerad 
ambition att genom en systematisk och kontinuerlig 
interaktion mellan forskning, innovation och utbild-
ning bidra till regional tillväxt och social utveckling. 
Nätverket har under året tagit fram en rad policy-
dokument på EU-nivå.

Linköpings universitet har ett fortsatt behov av 
att rekrytera kärnkompetens. Den hårda konkurren-
sen om lärare och forskare innebär att LiU står inför 
en stor utmaning. Det finns även behov av rekrytering 
till tidsbegränsade anställningar som doktorand och 
postdoktor.

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett 
överskott på 156 mnkr, vilket motsvarar 4 procent 
av intäkterna. Överskottet fördelar sig med 45 mnkr 
inom utbildning och 111 mnkr inom forskning. Under 
året ökade intäkterna med 5 procent (varav bidragsin-
täkterna ökade med 14 procent) medan kostnaderna 
hade en mer måttfull ökning på 2 procent, samti-
digt som antalet årsarbetare minskade. Det har inte 
funnits tillräckliga personalresurser för att bibehålla 
omfattningen på den anslagsfinansierade forsknings-
verksamheten, och kostnaderna för denna har därför 
minskat betydligt, samtidigt som den bidragsfinansie-
rade forskningen ökat väsentligt i omfattning.
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KAPITEL 2

UTBILDNING PÅ 
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L inköpings universitets strategiska mål för utbild-
ningen på grundnivå och avancerad nivå är att 
”attrahera och examinera eftertraktade studen-

ter för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld”. 
Detta sker genom att vidareutveckla profilen av ett 
program- och campusuniversitet med innovativa och 
studentaktiva utbildningar samt genom att hantera 
den digitalisering som präglar samhällsutvecklingen i 
stort och som skapar nya förutsättningar för utbild-
ning och lärande.

I och med bytet av studieadministrativt sys-
tem, från Ladok 2 till Ladok 3, under 2018 kan den 
definitionen inte längre användas. Istället används 
den definition som Ladokkonsortiet förespråkar. Det 
ger högre siffor främst för att Ladok 2 inte förmådde 
räkna registreringsperioder lika noggrant som Ladok 
3 gör. Med Ladok 3 fördelas studentens registrering 
per dag under hela studieperioden vilket gör att även 
det mindre bidrag som hör till höstterminen, men 
faller ut i januari, räknas med i antalet. För år 2018 
är siffran för ”antal studenter” därför 32 000. (Skulle 
LiU använt den nya definitionen redan för 2017 hade 
siffran för det året blivit 31 000).

Med det nya sättet att redovisa uppgick det 
totala antalet studenter vid Linköpings universitet 
år 2018 till 33 700, varav 32 400 var på grundnivå 
och avancerad nivå och 1 300 på forskarnivå. När det 
gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå var 
andelen kvinnor 56 procent och andelen män 44 pro-
cent. På forskarnivå var andelen kvinnor 47 procent 
och andelen män 53 procent. 

LiU har 4 campus: Campus Valla och Campus US 
(universitetssjukhuset) i Linköping, Campus Norrkö-
ping samt Campus Lidingö. 

Under 2018 har andelen kurser i den digitala 
lärmiljön Lisam ökat och ambitionen är att ytterli-
gare kurser ska finnas där under nästa år. Kursvär-

deringssystemet ”Evaliuate” har sjösatts under 2018. 
Kursvärderingssystemet utgör en del av LiU:s interna 
kvalitetssäkringssystem och bygger på det kontinuer-
liga kvalitetsarbete som redan görs.

Bedömningar och prioriteringar
De prioriteringar som gjorts under året följer uni-
versitetets strategi. För utbildning handlar det bland 
annat om att:

•  stärka LiU:s kompetens och kapacitet för digi-
talisering, e-lärande och distansutbildningar för 
att säkra kvaliteten och öka attraktiviteten och 
tillgängligheten i LiU:s utbildningar, 

• utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande 
genom att erbjuda fort- och vidareutbildning i 
nära samspel med relevanta samhällsaktörer, och 
fortsätta arbetet med att rekrytera nya studenter 
genom breddad rekrytering och breddat delta-
gande, 

• fortsätta arbetet med ett gemensamt kvalitetssäk-
ringssystem för hela lärosätet,

• öka söktrycket till LiU:s utbildningar.

Digitala resurser för lärande
De senaste decenniernas snabba och omfattande 
digitalisering av det svenska samhället är utgångs-
punkten i LiU:s strategi för e-lärande. E-lärande 
handlar om att digital teknik används som verktyg för 
att förbättra tillgängligheten till utbildning, kommu-
nikation och interaktion. Utvecklingen ställer nya 
krav på ”digital kompetens” inom såväl arbets- som 
privatlivet, vid sidan av kompetenser som förmåga att 
läsa, skriva och räkna.

Utgångspunkten för arbetet är utbildningarnas 
och studenternas behov av utveckling och förnyelse, 
snarare än den tekniska utvecklingen som sådan. 

 Vid LiU har utbildningarna nära tillgång till forskning, aktiva 
forskare och forskande lärare. Det gör att undervisningen 
är präglad av ett vetenskapligt förhållningssätt. 

REKTOR HELEN DANNETUN
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Under året har arbetet intensifierats och bland annat 
utmynnat i satsningar på olika pilotprojekt inom 
LiU. Sådana projekt kan förstås som långsiktiga och 
systematiska satsningar på program/huvudområden 
i syfte att testa nya utbildningsmodeller och utveckla 
nya pedagogiska former. Parallellt med detta arbetar 
LiU också med att introducera digital tentamen. LiU 
är ett av 7 deltagande lärosäten i regeringsinitiativet 
”Artificial Intelligence Competence for Sweden” som 
kommer att utgöra en plattform för fort- och vidare-
utbildning för att möta digitaliseringens utmaningar 
och behov, särskilt inom området artificiell intel-
ligens. En ökad satsning på e-lärande är en viktig 
förutsättning för att förverkliga LiU:s långsiktiga mål 
för utbildning.

Det livslånga lärandet
Begreppet livslångt lärande har sedan mitten av 
1990-talet kommit att användas som en samlingsterm 
för ett sätt att se utbildning som något som betonar 
varje individs kapacitet att lära under hela livet och 
i alla de miljöer hon vistas. Vid LiU bedrivs upp-
dragsutbildning som ett led i det livslånga lärandet, 
med en tydlig ambition att i allt större utsträckning 
bidra till allas möjlighet till ett livslångt lärande och, 
i förlängningen, till en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling. Antalet utbildningsprojekt inom upp-
dragsutbildning har successivt ökat under året och 
var i slutet av 2018 över 70 stycken. Under det gångna 
året har LiU erbjudit riktade utbildningar för bland 
andra lärare, skolledare och studievägledare samt 
validering av barnskötare till förskollärare och även 
breda utbildningar som utgår från människors behov 
av akademiska studier för ett fortsatt arbetsliv. LiU 
arbetar också med breddad rekrytering och breddat 
deltagande där satsningar på tekniskt-naturveten-
skapligt basår kan nämnas som ett kraftfullt verktyg 
för breddad rekrytering till naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar.

Utbildningsprogrammen dominerar utbudet
Det ingår i universitetets strategi att vidareutveckla 
profilen av ett programuniversitet. Som ett resultat av 
det ökade LiU under 2018 sin nationella andel av an-
talet förstahandssökande till utbildningsprogram från 

5,16 procent (höstterminen 2017) till 5,28 procent 
(höstterminen 2018). 

LiU:s utbud av utbildningsprogram stämmer väl 
överens med studenternas efterfrågan och arbets-
marknadens behov (se vidare under denna rubrik). 
LiU:s utbildningsutbud kännetecknas i första hand 
av professionsutbildningar som antingen leder till en 
yrkesexamen eller till en generell examen med tydligt 
professionsfokus. De fristående kurserna är också 
viktiga då de erbjuder studenter inom samtliga fa-
kulteter möjlighet att både bredda och fördjupa sina 
programutbildningar. Som student har man också 
möjlighet att med fristående kurser bygga sin egen 
utbildning och ta en generell examen.

Av tabell 2.1 framgår andelen helårsstudenter 
som läser utbildningsprogram respektive fristående 
kurser inom universitetets verksamhetsområden.

Fördelning campusförlagd utbildning 
och nätbaserad utbildning
Av universitetets 17 507 helårsstudenter avser 913 
nätbaserad utbildning, vilket framgår av tabell 2.2. 
Jämfört med förra året har antalet HST inom 
nätbaserad undervisning ökat med 30 procent. Den 
största ökningen avser fristående kurser. Nätbaserade 
programutbildningar har framför allt genomförts 
inom Utbildningsvetenskap. Speciallärarprogrammet 
och Specialpedagogprogrammet är exempel på detta. 
Merparten av de distansstuderande är kvinnor.

Tabell 2.2 Nätbaserad utbildning (helårsstudenter)
2016 2017 2018

Programutbildning 351 428 509

 kvinnor/män % 77/23 80/20 83/17

Fristående kurser 258 272 404

 kvinnor/män % 72/28 72/28 71/29

Summa distansutbildning 609 700 913

 kvinnor/män % 76/24 77/23 78/22

Totalt antal helårsstudenter 17 447 17 463 17 507

Andel distansutbildning 3,5% 4,0% 5,2%

Både distansbaserad och IT-baserad undervisning har räknats in för samtliga år.
i årsredovisningen för 2017 räknades bara distansbaserad undervisning.

Tabell 2.1 Helårsstudenter på utbildningsprogram och fristående kurser inom universitetets verksamhetsområden
2016 2017 2018

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

Filosofiska fakulteten 5 521 67 33 5 399 68 32 5 574 68 32

Utbildningsvetenskap 2 706 91 9 2 748 91 9 2 674 92 8

Medicinska fakulteten 2 770 95 5 2 886 96 4 2 951 96 4

Tekniska fakulteten 6 450 93 7 6 430 94 6 6 308 94 6

Totalt 17 447 85 15 17 463 86 14 17 507 85 15

 kvinnor 9456 84 16 9452 84 16 9512 84 16

 män 7991 87 13 8011 87 13 7995 87 13

HST = Helårsstudenter (antal)

Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.
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Fördelning mellan grundnivå och avancerad nivå
I tabell 2.3 fördelas universitetets utbildningar på 
grundnivå respektive avancerad nivå utifrån antalet 
helårsstudenter. Av tabellen framgår att 75 procent 
av universitetets utbildning under 2018 fanns på 
grundnivå och 25 procent på avancerad nivå. I antal 
helårsstudenter betyder detta 13 130 helårsstudenter 
på grundnivå och 4 377 på avancerad nivå.

Medicinska fakulteten hade, med sina 32 
procent, högst andel utbildning på avancerad nivå 
medan Tekniska fakulteten hade 26 procent, Utbild-
ningsvetenskap 23 procent och Filosofiska fakulteten 
20 procent. För uppgifter om kön per verksamhets-
område, se tabell 2.4.

Studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov
Enligt arbetsförmedlingens (AF) rapport ”Var finns 
jobben? Bedömning för 2018 och på fem års sikt” i 
februari 2018 finns en utbredd brist på kvalificerad 
arbetskraft. De pedagogiska yrkena nämns särskilt, 
med en allt större brist på utbildade lärare i hela lan-
det. LiU:s utbud av professionsutbildningar stämmer 
väl överens med AF:s listade bristyrken.

Yrken på högskolenivå som bedöms råda stor 
brist på enligt AF:s rapport är:

• förskollärare
• speciallärare och specialpedagoger

• grundskollärare, gymnasielärare och lärare i 
yrkesämnen

• civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och 
anläggning, elektroteknik och maskinteknik

• mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalyti-
ker och IT-arkitekter

• läkare
• sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och 

grundutbildade
• psykologer.

En viktig utgångspunkt är att utbildningsutbudet ska 
motsvara både studenternas efterfrågan och arbets-
marknadens behov.

Antalet sökande till höstens program och fristå-
ende kurser minskade totalt i riket med drygt 2 pro-
cent mellan höstterminen 2017 och höstterminen 
2018. Trenden med minskat antal sökande fortsätter 
och beror dels på det goda arbetsmarknadsläget, dels 
på minskade ungdomskullar. Vid LiU minskade anta-
let sökande med 1,5 procent.

Det totala antalet förstahandssökande till ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå har ökat 
mellan 2017 och 2018. (Det totala antalet beräknas 
utifrån såväl höst- som vårantagning, antagning till 
sommarkurser, internationella masterutbildningar 
etc.) Även förstahandssökande på fristående kurser 
har ökat. Se figur 2.5.

Av de registrerade utgör kvinnorna en majoritet.

Tabell 2.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2016 2017 2018

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

HST Grund-
nivå %

Avancerad
nivå %

Filosofiska fakulteten 5 521 78 22 5 399 80 20 5 574 80 20

Utbildningsvetenskap 2 706 79 21 2 748 79 21 2 674 77 23

Medicinska fakulteten 2 770 70 30 2 886 70 30 2 951 68 32

Tekniska fakulteten 6 450 73 27 6 430 75 25 6 308 74 26

Totalt 17 447 75 25 17 463 76 24 17 507 75 25

 kvinnor 9 456 76 24 9 452 77 23 9 512 76 24

 män 7 991 74 26 8 011 76 24 7 995 75 25

HST = Helårsstudenter (antal)

För minst 4-åriga utbildningar som leder till yrkesexamen på den avancerade nivån har antalet helårsstudenter under de 3 första åren förts till grundnivån medan antalet 
helårsstudenter från och med år 4 förts till den avancerade nivån.
Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.

Tabell 2.4 Antal helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2016 2017 2018

Filosofiska fakulteten 5 521 5 399 5 574

 kvinnor/män (%) 61/39 61/39 61/39

Utbildningsvetenskap 2 706 2 748 2 674

 kvinnor/män (%) 72/28 73/27 72/28

Medicinska fakulteten 2 770 2 886 2 951

 kvinnor/män (%) 73/27 72/28 71/29

Tekniska fakulteten 6 450 6 430 6 308

 kvinnor/män (%) 33/67 33/67 33/67

Totalt 17 447 17 463 17 507

 kvinnor/män (%) 54/46 54/46 54/46

Exklusive uppdragsutbildning och avgiftsbetalande studenter.

15Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet årsredovisning 2018

2



Nybörjare till vissa program
Regering och riksdag har i omgångar beslutat om 
ökat antal platser till LiU:s olika utbildningsprogram. 
LiU har därmed tilldelats resurser och uppmanats 
öka antalet nybörjarplatser inom utbildningar till 
civil- och högskoleingenjör, läkare, sjuksköterska/
specialistsjuksköterska och barnmorska. Vidare har 
lärarprogrammen byggts ut kraftigt under perioden 
2015–2018. Av tabell 2.6 framgår antalet program-
nybörjare, antalet helårsstudenter och antalet exami-
na under de senaste 3 åren.

Antalet programnybörjare till civil- och högskole-
ingenjörsutbildningarna är fortsatt högt och efterfrå-
gan på arbetsmarknaden är stor. Antalet antagna till 
civilingenjörsprogrammen ökade något (1 procent) 
mellan 2017 och 2018 medan antalet antagna till hög-
skoleingenjörsutbildningarna minskade med cirka 
6 procent.

Programmen för sjuksköterskor och specialist-
sjuksköterskor har byggts ut med programplatser i 
enlighet med uppdraget från regeringen. En utma-
ning är att tillhandahålla platser för den verksam-
hetsförlagda utbildningen (VFU) som motsvarar 
utökningen av antalet studenter. Likaså har barnmor-
skeprogrammet byggts ut i linje med uppdraget. För 
kommentarer kring lärarutbildningarna och läkarut-
bildningen, se respektive avsnitt.

Strategiska förändringar 
i förhållande till 2017
LiU:s utbud av program och fristående kurser bygger 
på återkommande analyser av efterfrågan, arbets-
marknad, universitetslärares kompetens, konkur-
rerande utbildningar samt förutsättningar för att 
utbildningen ska ha en hög kvalitet och vara hållbar 
ur ett ekonomiskt perspektiv.

Filosofiska fakulteten har under 2018 fortsatt bedrivit 
ett intensivt arbete med att utveckla nya program. 
Ett kandidatprogram i Språk, litteratur och medier, 
ett masterprogram i Computational Social Science, 
med engelska som undervisningsspråk, samt ett 
masterprogram i Samhällsgestaltning har utvecklats 
och startade höstterminen 2018. Det har under 2018 
påbörjats ett utvecklingsarbete av ett masterprogram 
i samhällsplanering med beräknad start 2020 och 
hösten 2019 startar ett masterprogram i Human 
Resources (HR).

Samtliga fleråriga lärarprogram har för få 
studenter i jämförelse med målet. På Förskollärar-
programmet förväntas dock en uppgång inför 2019 i 
och med att 60 platser erbjuds på distans vid Campus 
i Småland (Västervik, Vimmerby och Hultsfred). 
Diskussioner förs om att förlägga ytterligare program 
till Campus i Småland och några andra orter. LiU 
arbetar för att utveckla nya former för utbildningarna 
i syfte att öka antalet nybörjarstudenter och intensi-
fiera marknadsföringsinsatser för att öka intresset för 
lärarutbildningar.

Vidare har Utbildningsvetenskap fortsatt sitt ut-
vecklingsarbete för att på sikt kunna erbjuda en eller 
flera nätbaserade lärarutbildningar vid olika lärcen-
trum i regionen. Att erbjuda hela eller delar av lärar-
utbildningarna på distans och/eller deltid diskuteras 
också. En uppdragsutbildning som avser utbildning 
till förskollärare startade hösten 2018 eftersom det är 
stor efterfrågan på den yrkeskategorin. För att hålla 
samman och driva arbetet har en utbildningsledare 
tillsatts med ansvar för strategisk utveckling inom 
Utbildningsvetenskaps grundutbildning. LiU har in-
lett diskussioner med skolhuvudmän i universitetets 
geografiska närhet rörande exempelvis arbetsintegre-
rade lärarutbildningar. Detta betyder att studenterna 
kombinerar sina studier med arbete i skolan.

Det sker också en fortsatt satsning på påbygg-
nadsutbildningar som leder till lärarexamen eller 
förbereder för vidare studier till lärare: Komplette-

Figur 2.5
Tillströmning av studenter
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rande pedagogisk utbildning (KPU), Vidareutbild-
ning av obehöriga lärare (VAL) och Snabbspår för 
lärare. Under 2018 har LiU också fått uppdrag inom 
regeringsuppdraget ”Fler vägar in i läraryrket”.

På Campus Norrköping startade under 2017 en 
masterinriktning mot yngre barns lärande. Arbe-
tet har fortsatt under 2018 för att möta behovet 
av fort- och vidareutbildning för förskollärare och 
grundlärare.

Med anledning av en ny examensordning för äm-
neslärare 7–9 har Utbildningsvetenskap under året 
startat en ny tvåämnesutbildning. För att öka flexibi-
liteten i utbildningen till lärare kommer även den nu-
varande treämnesutbildningen för ämneslärare 7–9 
att erbjudas. Från och med höstterminen 2018 finns 
det möjlighet att bli ettämneslärare i fysik, kemi, bio-
logi och teknik i KPU årskurs 7–9. Flertalet av dessa 
lärarstuderande har påbörjade studier i ytterligare ett 
eller flera undervisningsämnen. Efter antagningen får 
de vägledning i vad som krävs för att få legitimation i 
ämnen som de har påbörjade studier i.

Utbildningsutbudet vid Medicinska fakulteten in-
riktas till största delen mot utbildningar som leder till 
yrkesexamen och är legitimationsgrundande. Under 
2018 startade Experimental and Medical Biosciences 
som är LiU:s första kandidatprogram som ges på 
engelska. Utvecklingen av en ny audionomutbildning 
pågår i ett samarbete mellan Filosofiska fakulteten 
och Medicinska fakulteten.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen genomförs analyser 
kring behoven av specialistsjuksköterskor vilket inne-
bär ett samarbete med ett antal högskolor/universitet 
och regioner/landsting i Sverige. En ökad samverkan 
mellan lärosäten och regioner/landsting samt kom-
muner säkerställer att utbildningen kan hålla en hög 
kvalitet och att behoven av specialistsjuksköterskor 
blir tillgodosedda.

Vid Tekniska fakulteten har en markant ök-
ning av avgiftsskyldiga masterstudenter skett under 
året. För övrigt har utbildningsutbudet varit oför-
ändrat jämfört med föregående år men fakulteten 
har ökat antagningen till efterfrågade utbildning-
ar främst inom data/IT för att möta behoven på 
arbetsmarknaden.

Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation
Kostnaden per helårsstudent (HST) och helårspre-
station (HPR) utgår från den totala kostnaden för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exklusi-
ve kostnader för uppdragsutbildning. Det innebär att 
kostnaderna är angivna i löpande priser. Antalet HST 
och HPR inkluderar, förutom utbildning inom uni-
versitetets takbelopp, även utbildningar med särskild 
finansiering inom ramen för statens budget samt av-
giftsskyldiga studenter men inte uppdragsutbildning.

Tabell 2.6 Antal programnybörjare, helårsstudenter (HST) samt examinerade för vissa utbildningar
Antal nybörjare Antal HST Antal examina

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Civilingenjörsutbildning 1 102 1 040 1 073 4 304 4 322 4 250 668 582 590

 kvinnor/män (%) 33/67 30/70 31/69 32/68 32/68 32/68 32/68 33/67 33/65

Högskoleingenjörsutbildning 242 264 245 651 644 633 164 148 113

 kvinnor/män (%) 17/83 17/83 19/81 18/82 19/81 18/82 20/80 21/79 22/78

Barnmorskeutbildning 30 24 37 39 38 41 18 25 24

 kvinnor/män (%) 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0

Läkarutbildning 269 268 290 1 001 1 094 1 135 129 136 163

 kvinnor/män (%) 49/51 62/38 57/43 56/44 58/42 58/42 57/43 49/51 56/44

Sjuksköterskeutbildning 295 307 313 692 705 727 215 204 179

 kvinnor/män (%) 86/14 82/18 84/16 86/14 85/15 85/15 86/14 89/11 87/13

Specialistsjuksköterskeutbildning 127 150 121 121 129 139 91 95 118

 kvinnor/män (%) 82/18 85/15 74/26 82/18 81/19 82/18 85/15 74/26 81/19

Förskollärarutbildning 197 147 97 477 480 465 122 84 95

 kvinnor/män (%) 92/8 89/11 92/8 94/6 94/6 94/6 97/3 93/7 97/3

Grundlärarutbildning (F–3) 120 104 75 413 403 378 125 95 81

 kvinnor/män (%) 86/14 87/13 93/7 90/10 90/10 90/10 79/21 87/13 94/6

Speciallärarutbildning 81 95 110 69 86 94 33 29 28

 kvinnor/män (%) 93/7 94/6 92/8 92/8 93/7 93/7 91/9 100/0 93/7

Specialpedagogutbildning 46 54 68 54 68 75 21 16 31

 kvinnor/män (%) 96/4 94/6 94/6 87/13 92/8 94/6 95/5 81/19 87/13

Ämneslärarutbildning 268 227 252 754 766 680 73 74 68

 kvinnor/män (%) 47/53 56/44 52/48 51/49 52/48 52/48 59/41 62/38 63/37

Ämneslärarutbildning (kompletterande) 62 45 52 46 55 56 15 22 29

 kvinnor/män (%) 58/42 51/49 65/35 59/41 53/47 66/34 60/40 68/32 59/41

Exklusive uppdragsutbildning och kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen.
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Kostnaden per helårsstudent och helårsprestation 
ökar mellan 2014 och 2018 vilket främst beror på 
att löner och priser stigit under perioden. En förkla-
ring till ökningen av kostnad per helårsprestation är 
också att antalet helårsprestationer har minskat. Se 
tabell 2.7.

Rekrytering
Varifrån rekryterar LiU sina studenter?
Linköpings universitet är fortsatt ett riksrekryteran-
de universitet där 71,6 procent av nybörjarna kom-
mer från annat håll än Östergötland. Höstterminen 
2017 (den senaste höstterminen för vilken det finns 
uppgifter om högskolenybörjarnas länstillhörighet 
vid rekryteringen) kom 28,4 procent av högskoleny-
börjarna från Östergötlands län och 12,5 procent från 
de angränsande länen Södermanland, Jönköping, 
Kalmar och Örebro. Sammantaget innebär detta att 
mer än hälften av universitetets högskolenybörjare 
rekryteras utanför närområdet. Storstadslänen Stock-
holm, Skåne och Västra Götaland utgör en viktig 
rekryteringsbas och svarade för 21 procent av LiU:s 
högskolenybörjare. Övriga län stod för 11,3 procent 
av nybörjarna. Till det kommer en kategori ”Övrig 
rekrytering”, som stod för 26,6 procent av högskole-
nybörjarna, här ingår bland annat universitetets 
internationella rekrytering.

Rekryteringsinsatser vid LiU
Linköpings universitet genomför årligt återkomman-
de rekryteringsinsatser, bland annat:

• Missionering/hemvändare. LiU-studenter besö-
ker sin gamla gymnasieskola.

• Besöksdagar. Elever från regionens gymnasiesko-
lor besöker LiU.

• Populärvetenskaplig vecka. Gymnasieelever och 
lärare deltar i föreläsningar.

• Quintek. Tredagarskurs för flickor i årskurs 3 på 
gymnasiets NV- och TE-program.

• Studiebesök. Besök på institutionerna med före-
läsningar, laborationer och studentmöten.

• Nuvarande och tidigare studenter (alumner) 
deltar i olika kommunikations- och marknadsfö-
ringsaktiviteter. Det sker via besök på gymnasie-
skolor och medverkan på utbildningsmässor.

• Mottagning. Linköpings universitet har under 
många år lagt stor vikt vid att ta emot de nya stu-
denterna på bästa tänkbara sätt. Arbetet genom-
förs i samarbete mellan LiU, studentkårerna och 
sektionerna. Att mottagandet fallit väl ut visas 
bland annat i den återkommande studentunder-
sökningen.

Inför ansökningsomgången till hösten 2018 genom-
förde Tekniska fakulteten extrakampanjer mot Stock-
holmsregionen som är en särskilt viktig rekryterings-
bas för flera av de större civilingenjörsprogrammen.

Högskolestart bland ungdomar
Den generella trenden är att andelen 21-åringar 
(2017, de senaste året för vilket det finns siffror) 
som påbörjat högskolestudier minskar i hela riket 
medan andelen som påbörjat högskolestudier vid 24 
års ålder ligger på samma nivåer som tidigare. För 
Östergötlands län är det en minskning för 21-åring-
arna mellan åren 2015 och 2017 med 1 procentenhet 
till 30,8 procent medan riket ligger på -1,8 procent-
enheter eller 32,1 procent. Vid 24 års ålder hade 42,8 
procent av de östgötska ungdomarna påbörjat studier, 
jämfört med riket där 43,9 procent påbörjat studier.

Det finns fortsatt variationer mellan Linköpings 
kommun och de övriga kommunerna i Östergötland. 
Linköpings kommun har högst antal ungdomar som 
övergår till högre studier. Trenden för perioden 2015–
2017 är att universitetet fortsatt tappar ungdomarna i 
21-årsåldern. Troliga orsaker är att arbetsmarknaden 
är god för unga samt att ungdomskullarna just nu är 
bland de minsta (inom ett par år förväntas de växa 
igen).

I likhet med resten av landet är det fortfarande 
stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäl-
ler andelen som påbörjar högskolestudier. Vid 21 års 
ålder har 38,4 procent av kvinnorna (riket 38,2 pro-
cent) och 25,4 procent av männen (riket 26,5 procent) 
i Östergötland påbörjat högskolestudier. Vad gäller 
24-åringarna påbörjar 50,7 procent av kvinnorna och 
35,3 procent av männen i Östergötland högskolestu-
dier. Motsvarande siffror för riket är 51,8 procent för 
kvinnorna och 36,4 procent för männen.

Främjad och breddad rekrytering
Linköpings universitet bedriver flera olika insatser 
som syftar till en breddad studentrekrytering. Arbetet 
följs årligen upp i LiU:s handlingsplan för Lika villkor 
och kunskap om Lika villkor sprids också bland stu-
denter som deltar i studentrekryteringsaktiviteter.

Intresse bör skapas före gymnasietiden
Som ett led i att skapa intresse för högskolestudier 
arbetar LiU-studenter kontinuerligt med läxhjälp 
gentemot elever i grund- och gymnasieskolan för att 
på sikt få fler att välja att studera vid universitet. Det 
är 2 projekt som delfinansieras av universitetet: After 
School, som bedriver läxhjälp i utsatta bostadsområ-
den i Linköping, och Lumink (ett samarbete mellan 

Tabell 2.7 Kostnad per helårsstudent och helårsprestation (tkr)
2014 2015 2016 2017 2018

Kostnad per helårsstudent 87 92 91 92 92

Kostnad per helårsprestation 100 105 103 103 108
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universitetet, Norrköpings kommun och Mirum 
Galleria) som bedriver läxläsning i den utsatta stads-
delen Hageby i Norrköping. För att ungdomar tidigt 
ska kunna komma i kontakt med universitetsmiljön 
arrangerar Tekniska fakulteten varje år Sommarveck-
an, för elever i årskurs 8 och 9 som vill lära sig mer 
om teknik och naturvetenskap.

Särskilt urval
Flera fakulteter arbetar med möjligheten till särskilt 
urval vid antagning. Medicinska fakulteten gör det 
genom 10 procent respektive 12 nybörjarplatser till 
sjuksköterske- och läkarprogrammen. Vid Filosofiska 
fakulteten används särskilt urval vid HR-program-
met och Socionomprogrammet. Inom urvalsgrupp 
gymnasiebetyg öronmärks 30 procent av platserna 
för sökande med minst 2 års arbetslivserfarenhet 
på minst halvtid. Erfarenheterna från utbildning-
arna är goda. På HR-programmet fylls kvoten och 
studenterna presterar bra genom hela utbildningen. 
LiU anser att metoden har förbättrat grupparbeten 
inom socionomutbildningen, då en större ålders- och 
erfarenhetsspridning bidrar till ökade goda lärtillfäl-
len. Båda utbildningarna vittnar om att det också ger 
positiva effekter i utbildningen genom att arbetslivs-
perspektivet stärks. Socionomprogrammet startar 
även en vårantagningsomgång från och med vårter-
minen 2019.

Rekrytering av underrepresenterade grupper
Medicinska fakulteten har under året arbetat med 
att analysera de uppgifter som finns om nyantagna 
studenter och utifrån dessa formulerat förslag till 
åtgärder för att öka rekryteringen av underrepresen-
terade grupper. Analys har även skett av de uppgifter 
som finns kring avhopp och den tid det tar för stu-
denter från det att de påbörjar sina studier till dess att 
de tar examen. Framför allt syns att studievalen inom 
vård- och medicinprofessioner fortfarande till stor 
del är könsbundna. Insatser har gjorts för att bredda 
rekryteringen från underrepresenterade grupper (till 
exempel fler män till Sjuksköterskeprogrammet och 
fler kvinnor till Läkarprogrammet).

Under året har framtiden säkrats för tekniskt- 
naturvetenskapligt basår. Tekniska fakultetens insat-
ser tillsammans med övriga lärosäten har därmed gett 
resultat. Basåret är ett verktyg som i undersökning-
ar visat sig vara kraftfullt för breddad rekrytering. 
Fakulteten stödjer ett pågående utvecklingsprojekt 
för att skapa en ny webbaserad förberedande kurs 
i gymnasiematematik för de studenter som står i 
begrepp att påbörja studier på Tekniska fakultetens 
utbildningsprogram.

Utbildningsvetenskap har i sin rekrytering på 
sociala medier under året aktivt försökt att visa 
yrkesexempel med såväl män som kvinnor. De har 
annonserat i olika branschtidningar för att på så sätt 
få sökande med olika ämnesbakgrund till yrkeslärar-
programmet. En grupp som framgent ska få riktade 

rekryteringssatsningar är åldersgruppen 25–35 år då 
Utbildningsvetenskap ser att flera av deras studenter 
finns i den kategorin. De har ofta vikarierat inom 
skolan eller haft andra tidigare arbeten som gör att de 
blivit intresserade av läraryrket.

Vid Filosofiska fakulteten erbjuds en mångfald av 
fristående kurser som kan fungera som betydelsefulla 
”insteg” till den akademiska världen. Kurserna bidrar 
till en breddad rekrytering eftersom de attraherar 
såväl äldre som icke svenskfödda kursdeltagare.

Riktade insatser gentemot nyanlända
Med anledning av de senaste årens ökade antal 
nyanlända har universitetet tillsammans med andra 
aktörer arbetat aktivt med att skapa möjligheter för 
dessa att snabbare komma ut på arbetsmarknaden el-
ler kunna påbörja en utbildning. Det sker exempelvis 
genom ett samarbete med arbetsförmedlingen för att 
arbetssökande ska få information om högre studier, 
”Rätt väg”, och projektet ”Korta vägen” där deltagarna 
får intensivundervisning i svenska samt praktikplats.

Medicinska fakulteten har genomfört komplette-
rande utbildning för personer med avslutad utländsk 
läkarutbildning och utbildning till biomedicinsk 
analytiker. Likaså har fakulteten fått uppdrag av 
arbetsförmedlingen att anordna en introduktions-
utbildning för läkare med utländsk legitimation. 
Utbildningsvetenskap har även i år fått uppdrag av 
arbetsförmedlingen att anordna en arbetsmarknads-
utbildning för arabisktalande nyanlända lärare och 
förskollärare. Linköpings universitet har också slutit 
ett avtal inför kommande år. Vidare har Utbildnings-
vetenskap under det gångna året anordnat komplet-
terande utbildning för lärare med utländsk examen 
(ULV). Andelen studenter som söker utbildningen 
är fortsatt hög och bland de antagna finns personer 
som har avslutat projektet Snabbspåret för utländska 
lärare och förskollärare.

Kvalitet
Utbildningarnas forskningsanknytning är central
Genom att utbildningarna vid LiU har nära tillgång 
till forskning och att aktiva forskare och forskande 
lärare deltar i undervisningen genomsyras utbild-
ningarna av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Relevant och aktuell forskning behandlas i undervis-
ningen genom att de studerande i olika kursmoment 
arbetar med vetenskapliga tidskrifter och att stu-
denter skriver självständiga arbeten inom pågående 
forskningsprojekt.

I många kurser, särskilt på avancerad nivå, lyfts 
frågeställningar från pågående forskningsprojekt in 
i undervisningen och vetenskapliga artiklar ingår i 
kurslitteraturen. Där det är relevant får studenterna 
tillgång till forskningsmiljöernas resurser för labora-
tioner och projektuppgifter. Detta säkerställer en god 
och naturlig koppling mellan utbildning och forsk-
ning. Likaså arbetar studenter inom olika yrkespro-
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gram ofta med väsentliga frågeställningar i så kallad 
praktiknära forskning.

Många doktorander får pedagogisk utbildning 
och deltar aktivt i grundutbildningen. Detta gör att 
studenter har stora möjligheter att ta del av aktuell 
forskning och få inblick i olika forskningsmiljöer.

Lägsta andelen avhopp
Vid jämförelse med andra svenska flerfakultetsuni-
versitet har LiU enligt Universitetskanslersämbetet 
den allra lägsta andelen avhopp. Det visas genom 
statistiken över andelen högskolenybörjare läsåret 
2015/16 som var registrerade vid samma lärosäte läs-
året 2016/17, se figur 2.8. Av flerfakultetsuniversiteten 
har LiU högst andel ”kvarvarande efter 2 år” med 77 
procent.

Andelen högskolenybörjare läsåret 2015/2016 som var registrerade på samma 
lärosäte 2016/2017
Källa: UKÅ:s årsrapport 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Linkö
pings universite

t

Örebro universite
t

Karls
tad universite

t

Göteborgs universite
t

Uppsala universite
t

Stockholm
s universite

t

Luleå te
kniska

 universite
t

Umeå universite
t

Lunds universite
t

Mittu
niversite

tet

Linnéuniversite
tet

Figur 2.8
Kvarvarande studenter år 2, läsår 2015/2016 (procent)

Kvalitetsarbete
LiU har under 2018 fortsatt att arbeta strategiskt för 
att ytterligare utveckla den goda kvalitet som karak-
täriserar utbildningarna vid universitetet. Kvalitets-
säkringen av utbildningen vid LiU tar sin utgångs-
punkt i den strategikarta som fastställts för LiU:s 
verksamhet.

Det nationella system för kvalitetssäkring som 
UKÄ utarbetat innefattar 4 olika komponenter: pröv-
ning av examenstillstånd, granskning av lärosätenas 
kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar 
samt tematiska utvärderingar. Varje lärosäte ska 
utveckla ett kvalitetssäkringssystem som fortsätt-

ningsvis ska gälla för kvalitetssäkring av utbildning 
på samtliga nivåer.

Under 2018 har fakulteterna fortsatt att imple-
mentera modellen för kvalitetssäkring på ett antal ut-
bildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskar-
utbildningsnivå. Modellen är gemensam för samtliga 
fakulteter och utformad enligt de riktlinjer som det 
nationella systemet för kvalitetssäkring föreskriver. 
Modellen utvärderas och anpassas av LiU varje år så 
att den når upp till de syften och mål som är satta. År 
2020 kommer modellen att utvärderas av UKÄ.

Fakulteterna genomför årligen verksamhets- och 
budgetdialoger med institutionerna där utvecklings-
behov och utvecklingspotential för enskilda utbild-
ningar diskuteras och identifieras. Vidare anordnar 
fakulteterna utbildningsdagar där pedagogiska 
utmaningar blir belysta och diskuterade, exempelvis 
frågor kring examination och hur studenter genom 
utbildning förbereds för arbetslivet. Kvalitetsarbetet 
är en gemensam angelägenhet för fakulteterna som 
ständigt arbetar med att nå en hög kvalitet i utbild-
ningen, något som innefattar såväl utveckling som 
avveckling av program. Genom pedagogisk utveckling 
och ett förändringsarbete anpassas verksamheten 
med målet att utbildningsuppdraget ryms inom givna 
resurser.

En utbyggnad av de utbildningar som innehåller 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har medfört att 
särskilda åtgärder har vidtagits för att kunna säker-
ställa kvalitativt goda VFU-platser för studenterna 
vid LiU. Utvecklingsarbeten pågår för att ytterligare 
fördjupa samverkan med huvudmännen och nya 
VFU-avtal har upprättats där ett visst antal VFU-plat-
ser per år garanteras. Vidare erbjuder LiU utbildning 
för att säkerställa att handledarna har den kunskap 
i handledning som behövs för att fullgöra uppdraget 
med god kvalitet.

Didacticum, universitetets pedagogiska och 
didaktiska centrum, har bidragit till den pedago-
giska utvecklingen genom ett flertal seminarier och 
workshoppar, bland annat om hållbar utveckling. 
Vidare har det genomförts pedagogikdagar som riktar 
sig till universitetets lärare och anställda som i olika 
roller är involverade i undervisning och lärandepro-
cesser. Syftet med pedagogikdagarna är att med hjälp 
av goda exempel, inspiration och samverkan fortsätta 
arbetet med att stärka LiU:s möjligheter att bli det 
bästa alternativet för universitetsutbildning.

Den särskilda höjningen av ersättningsbeloppen
Höjning av ersättningsbelopp ger förstärkning i 
resurserna för varje enskild kurs inom utbildnings-
områdena HSTJ (humaniora, samhällsvetenskap, 
teologi och juridik), undervisning och VFU. De ökade 
ersättningsbeloppen möjliggör en utökning av olika 
kvalitetshöjande åtgärder som exempelvis ökad lä-
rarledd tid (föreläsningar, seminarier, övningar etc.), 
återkoppling på prestationer, tid för handledning, 
lärarbesök vid verksamhetsförlagd utbildning med 
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mera. På vilket sätt och i vilken omfattning de höjda 
ersättningsbeloppen kan omsättas i kvalitetshöjande 
åtgärder är samtidigt beroende av vilken volym av 
studenter som går den aktuella kursen/det aktuella 
programmet. En kurs/utbildning med ett större antal 
studenter ger självklart andra möjligheter till för-
stärkning än en kurs med färre studenter.

Den höjning av ersättningsbeloppen som skett är 
mycket positiv och Linköpings universitet ser gärna 
att den både blir permanent och ökas under kom-
mande år.

I såväl Förskollärarprogrammet som övriga 
lärarprogram utgörs 20 veckor av den totala utbild-
ningstiden av VFU. Utbildningsvetenskap adminis-
trerar i dag cirka 130 VFU-kurser. Vid LiU har den 
förstärkning som VFU erhållit, cirka 9 000 kr per hel-
årsstudent (HST), i kombination med de medel som 
frigjordes till följd av en omorganisation under 2017, 
främst använts till mer varierade examinationsformer 
och besök på studenternas VFU-platser. Anslagen 
till institutionerna har ökat från 10 till 27 procent 
av den totala VFU-budgeten, en ökning med cirka 5 
mnkr. Medlen används också till bättre kommunika-
tion mellan skolor, handledare och lärare vid LiU i 
samband med VFU-besöken, vilket bidrar till att öka 
rättssäkerheten i samband med VFU-bedömningen. 
Vidare erbjuder LiU utbildning av cirka 300 handle-
dare per år för att säkerställa att handledarna har den 
kunskap i handledning som behövs för att fullgöra 
uppdraget med god kvalitet.

Lärarutbildningen
Dimensionering av lärarutbildningen
Utbyggnaden från 2015 angavs till totalt 154 fler 
nybörjarstudenter fördelade på Förskollärarpro-
grammet, Grundlärarprogrammet F-3, Komplette-
rande pedagogisk utbildning och Speciallärar- och 
Specialpedagogprogrammen.

Inför den kommande utbyggnaden gjordes en 
stor överantagning höstterminen 2014. På ovan 
nämnda utbildningar ökade därför antalet nybörjar-
studenter med 54 mellan 2013 och 2014. Till 2015 
hade antalet nybörjarstudenter ökat med ytterligare 
drygt 100 och målet hade nåtts.

Därefter har söktrycket sjunkit och likaså an-
talet nybörjarstudenter. Antalet nybörjarstudenter 
var 2018 cirka 40 färre än 2013 på dessa program 
och LiU hade under 2018 i förhållande till 2015 
års utbyggnad på dessa program drygt 190 för få 
nybörjarstudenter.

Samtliga program har för få studenter i jämförel-
se med målet. I absoluta tal är differensen störst på 
Förskollärarprogrammet. Hösten 2018 antogs bara 
111 studenter till de 190 platserna. Den goda arbets-
marknaden, tillsammans med att flera lärosäten har 
utökat sina platser och konkurrerar om studenter-
na, har gjort det svårt att fylla platserna. För att på 
lång sikt öka antalet studenter och uppnå målen har 

kansliet för Utbildningsvetenskap förstärkts med 
en utbildningsledare (se vidare under Strategiska 
förändringar i förhållande till 2017).

Parallellt med att hitta nya utbildningsformer för 
att både få fler nyantagna studenter och fler behöriga 
lärare sker ett intensivt arbete med att säkerställa att 
nuvarande utbildningar kan fortsätta bedrivas med 
bibehållen kvalitet och omfattning. Detta trots stora 
ekonomiska utmaningar med urholkade ersättnings-
belopp och små studentgrupper i många ämnen. 
(Söktrycket har under de senaste åren gått ner för 
nästan alla lärarutbildningar.)

Till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, 
görs sedan ett par år tillbaka både höst- och vårantag-
ningar. Till höstterminen antas personer som läser på 
halvfart och till vårterminen antas personer som läser 
på helfart. Antalet platser utökades i KPU 2015 och 
därmed har det varit möjligt att bedriva en helfartsut-
bildning. Under 2018 antogs totalt 66 personer varav 
38 personer på halvfart och 28 personer på helfart. 
Totalt sett är det en fortsatt ökning på påbyggnads-
programmen där Vidareutbildning av obehöriga 
lärare (VAL), Kompletterande utbildning för lärare 
med utländsk examen (ULV) och yrkeslärarutbild-
ningen växer.

Utvärdering och uppföljning
Under våren 2018 påbörjade Universitetskanslersäm-
betet, UKÄ, sin utvärdering av lärarutbildningarna 
Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogram-
met. Inom det senare utvärderas inriktningen mot 
arbete i fritidshem och inriktningen mot arbete i 
årskurs 4–6. Under våren 2018 sammanställde LiU 
omfattande självvärderingar som följde vägledningen 
från UKÄ. Under hösten 2018 fortsatte utvärderingen 
med UKÄ:s platsbesök vid LiU i oktober. Delgivning 
ska komma lärosätet till del i januari/februari och 
själva bedömningen ska sedan deklareras i mars 
2019.

Grundlärarprogrammets inriktning mot ar-
bete i förskoleklass och årskurs 1–3, deltog under 
2016/2017 i UKÄ:s pilotutvärdering och fick omdö-
met ”hög kvalitet”. Med vägledning av bedömargrup-
pens kommentarer utarbetades en handlingsplan.

Under hösten 2018 påbörjade UKÄ sin utvärde-
ring av ett urval av ämnen i Ämneslärarprogrammets 
inriktningar 7–9 och Gy. Därmed skrev LiU även för 
dessa utbildningar omfattande självvärderingar som 
följde vägledningen från UKÄ.

Utvärderingarna som UKÄ initierat har krite-
rier som överensstämmer med LiU:s eget kvalitets-
säkringssystem och Förskollärarprogrammets och 
Grundlärarprogrammets självvärderingar ingår som 
kvalitetsrapporter i lärosätets kvalitetssäkringscykel.

Under året har fakulteten fortsatt bedrivit ett 
arbete med att följa upp kurser i samtliga lärarpro-
gram. Utvecklingsarbetet har främst fokuserat på 
kvalitetshöjningar av kurser. Ett annat utvecklings-
arbete handlar om de förändringar i examination 

21Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet årsredovisning 2018

2



som de nya förordningskraven på graderade betyg på 
momentet VFU har gett upphov till. Under året har 
arbetet med att utveckla examinationsformer som 
bidrar till ökad rättssäkerhet och likvärdighet varit 
prioriterat inom samtliga program. Detta har krävt 
insatser i form av utbildningar och implementerings-
insatser såväl internt som externt (av handledare ute 
på skolorna).

Försöksverksamhet med övningsskolor
Samtliga studenter på Grundlärarprogrammet F-3, 
som antagits från och med 2014, ingår i den femåriga 
försöksverksamhet med övningsskolor som genom-
förs i samverkan med Linköpings och Norrköpings 
kommuner. Övningsskolor är utvalda skolor som kan 
ta emot många lärarstudenter för sin verksamhetsför-
lagda utbildning. Alla handledare på övningsskolorna 
har en särskild handledarutbildning.

Under de första 3 åren av utbildningen för-
läggs studenternas samtliga VFU-perioder till en 
övnings skola. De utgör tillsammans 11 av de totalt 
20 veckorna VFU som ingår i utbildningen. Den 
avslutande VFU-perioden under år 4 genomförs på 
en icke-övningsskola.

Den ursprungliga planen för kompetensutveck-
ling och handledarutbildning följs enligt Utbildnings-
vetenskaps ansökan till Universitets- och högsko-
lerådet, UHR. De största insatserna som görs inom 
kompetensutveckling är en handledarutbildning 
på 7,5 hp (Handledning inom övningsskola) samt 
besök, trepartssamtal, seminarier och föreläsningar 
i samband med VFU-perioderna. Det har varit en 
utmaning för rektorerna att ge tid för handledarna 
att gå handledarutbildningen. Speciellt utmanande 
har detta varit på grund av den lärarbrist som råder i 
kommunerna och de stora svårigheter det innebär att 
rekrytera vikarier.

Linköpings universitet erhåller 1 323 tkr per år 
för försöksverksamheten med övningsskolor. Medlen 
har under 2018 främst använts till handledarutbild-
ning, kostnader för projektledning, samverkansak-
tiviteter, stöd och uppföljning av studenter inför och 
under den verksamhetsförlagda utbildningen vid 
övningsskolorna samt utvärderingar av försöksverk-
samheten vars resultat rapporteras i slutet av 2018 
samt under 2019.

Under året har samarbetsgrupperna för öv-
ningsskolorna och rektorerna önskat att de olika 
övningsskolorna får chansen att matchas ihop med 
en forskare/lärare vid LiU utifrån just den aktuella 
övningsskolans utvecklingsbehov. Forskaren används 
då som bollplank, håller en kortare föreläsning eller 
träffar lärarna vid några tillfällen för handledning 
eller dylikt. Det rör sig inte om omfattande insatser 
utan cirka 4 timmar per skola. En inventering av 
behov och önskemål påbörjades vid rektorsmötena i 
februari och mars och har fortsatt under sommaren 
och hösten. Hittills är en handfull matchningar ge-
nomförda som bland annat handlar om läs- och skriv-

utveckling kopplat till digitalisering samt skriftliga 
räknemetoder.

I och med att nuvarande försöksverksamhet med 
övningsskolor avslutas i juni 2019 har projektled-
ningsgruppen tillsammans med de olika styr- och 
samverkansgrupperna arbetat med att utveckla en ny 
organisation som tar vid i augusti 2019. Den nya mo-
dellen omfattar Grundlärarprogrammet, inriktning 
mot arbete i såväl F-3 som 4–6. Samtliga 19 samar-
betskommuner kommer att vara välkomna att ansöka 
om att få utse övningsskolor.

Läkarutbildningen
Läkarutbildningen vid Linköpings universitet håller 
högsta klass. Detta har visat sig i såväl UKÄ:s utvär-
deringar som Läkarförbundets uppföljningsenkäter 
och AT-examinationer. Antalet utbildningsplatser 
på läkarutbildningen har ökat kontinuerligt under 
senare år. 2009 fanns det 168 nybörjare på läkarut-
bildningen. Motsvarande siffra för år 2018 var 290. 
Utbildningsvolymen har ökat från 732 helårsstuden-
ter år 2009 till 1 135 helårsstudenter år 2018. Antalet 
planerade helårsstudenter är 1 187 för år 2019, se 
tabell 2.9.

Läkarutbildningens tillväxt innebär krav på att 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet 
säkerställs och att LiU rekryterar framför allt fler 
kliniska lektorer och professorer. För att även fortsätt-
ningsvis kunna erbjuda den allra högsta kvaliteten i 
läkarprogrammets kliniska delar har LiU beslutat om 
en decentraliserad läkarutbildning med 4 studieorter 
(Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar) 
för terminerna 6–11. Vårterminen 2019 kommer de 
första studenterna att genomföra sina kliniska delar 
på en av de 4 studieorterna.

Samarbete gällande utbildning av 
läkare, klinisk forskning och utveckling 
av hälso- och sjukvården (ALF)
En ekonomisk redovisning av medel för klinisk 
utbildning och forskning lämnas i tabell 6.6. I det 
regionala ALF-avtalet (RALF) har LiU och Region 
Östergötland (RÖ) kommit överens om respektive 
uppdrag inom klinisk utbildning av läkare, klinisk 
forskning och utveckling, samt spridning och imple-
mentering av ny kunskap inom hälso- och sjukvården. 
Universitetet och RÖ har vidare kommit överens om 
former för samverkan som rör de delar av sjukvården 
som är speciellt involverade i åtaganden som avser 
utbildning, forskning och utveckling (universitets-
sjukvård). I RALF-avtalet regleras även hur LiU och 
RÖ prioriterar och fördelar statens ALF-ersättning 
samt formerna för samverkan kring respektive del-
finansiering inom läkarutbildning, klinisk forskning 
och utveckling.

Under 2017–2018 utvärderades universitetssjuk-
vården och ALF-medelsanvändningen av Socialsty-
relsen och Vetenskapsrådet. Östergötland fick betyget 
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God-hög kvalitet i de 3 utvärderingskriterierna: Den 
vetenskapliga produktionens kvalitet; Forskningens 
kliniska betydelse och Forskningens förutsättningar. 
De medel för utveckling av klinisk utbildning och 
forskning som Linköpings universitet får via Karolin-
ska Institutet uppgick 2018 till 758 tkr. Dessa medel 
har i huvudsak använts för följande ändamål:

• Samordning av insatser för implementering av 
den decentraliserade läkarutbildningen (438 tkr)

• Utveckling för att föra in Educational Develop-
ment by Information Technology (EDIT) i den 
digitala lärmiljön Lisam (320 tkr).

De särskilda utvecklingsmedlen för läkarutbildning-
en har haft mycket stor betydelse för det fortsatta 
utvecklingsarbetet av klinisk utbildning och forskning 
inom universitetet.

Integrationssatsningar
Kompletterande utbildning för biomedicinska 
analytiker med utländsk examen
På uppdrag av regeringen anordnar LiU från och 
med höstterminen 2017 kompletteringsutbildning 
till biomedicinsk analytiker (KUB). Se tabell 2.10. 
Utbildningen syftar till att ge de som har en utländsk 
examen möjlighet att via Socialstyrelsen få svensk 
legitimation som biomedicinsk analytiker. I den kom-
pletterande utbildningen står den svenska biomedi-
cinska analytikerns yrkesområde i fokus.

Utbildningen bedrivs från och med höstterminen 
2017 vid 4 lärosäten – förutom i Linköping även i 
Göteborg, Kristianstad och Uppsala.

KUB vid LiU har vidareutvecklats från den 
befintliga 1-åriga kompletteringsutbildningen som 
sedan 2010 ges för de med kandidatexamen inom 
biomedicin. Programmen ska samläsa den kurs som 
ges som kurs nummer 2 för KUB-studenterna. Dess-
utom går bägge studentgrupperna samtidigt ut på 
verksamhetsförlagd utbildning.

Medicinska fakultetens pedagogik, problem-
baserat lärande (PBL), tillämpas till en del på den 
nya KUB-utbildningen. Utbildningen löper under 

ett och ett halvt år (90 hp), med antagning enbart till 
höstterminen, och består av 5 kurser.

Antagningen till KUB hanterades vårterminen 
2018 via den ordinarie antagningsomgången. Alla 
medverkande lärosäten har samma behörighetskrav 
och både svenska 3 och engelska 6 krävs. Samtliga 
lärosäten har upplevt svårigheter med bedömningen 
av studenternas meriter och behörighet, således behö-
ver detta samordnas ytterligare.

Det tar tid att etablera en ny utbildning och nå 
ut med information om den. Den samlade bilden är 
därför att det totala söktrycket och antalet behöriga 
sökande kommer att öka under de kommande åren, 
i takt med att fler får kännedom om utbildningen. 
Diskussioner förs både nationellt och lokalt för bättre 
marknadsföring av utbildningen.

Tabell 2.9 Antal nybörjare och antal helårsstudenter på läkarutbildningen
Nybörjare Helårsstudenter

Vt Ht Totalt Vt Ht Totalt

2009 80 88 168 372 360 732

2010 88 88 176 415 377 792

2011 88 88 176 443 408 851

2012 88 107 195 457 406 863

2013 105 112 217 482 415 897

2014 112 119 231 494 407 901

2015 124 118 242 520 455 975

2016 135 134 269 500 501 1 001

2017 132 136 268 556 538 1 094

2018 140 150 290 634 501 1 135

2019 (planerat) 116 133 249 585 602 1 187

För uppgifter om kön hänvisas till tabell 2.6.

Tabell 2.10 Kompletterande utbildning för lärare och läkare 
samt biomedicinska analytiker med utländsk examen

Sökande Antagna Helårs- 
studenter

Helårs- 
prestationer

Totalt Totalt Totalt Kvinnor/
män (%)

Totalt Kvinnor/
män (%)

Lärarutbildning

Vt 16 26 13 4 97/3 8 97/3

Ht 16 26 19 5 100/0 5 100/0

Vt 17 28 13 4 100/0 4 100/0

Ht 17 40 21 10 99/1 8 97/3

Vt 18 33 17 8 80/20 6 77/23

Ht 18 58 29 8 80/20 3 97/3

Totalt 211 112 41 91/9 34 94/6

Läkarutbildning

Ht 16 114 17 0 0 1 74/26

Ht 17 97 21 12 52/48 13 49/51

Ht 18 94 22 9 33/67 6 38/62

Totalt 305 60 21 44/56 20 47/53

Biomedicinska analytiker

Ht 17 42 8 6 100/0 5 100/0

Ht 18 9 5 1 18/82 0 0

Totalt 51 13 7 87/13 5 100/0
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Ledningen för utbildningen och Region Östergöt-
lands samordnare för nyanlända håller tät kontakt, 
för att på ett tidigt stadium nå ut till individer som på 
sikt kan bli aktuella för utbildningen.

Vårterminen 2018 var samtliga 8 studenter som 
antogs hösten 2017 kvar på programmet. Höstter-
minen 2018 var det 4 av dessa studenter som inte 
uppfyllde tröskelkraven till den verksamhetsförlagda 
utbildningen och en student valde att ta studieuppe-
håll. Det är således 3 stycken kvar av de ursprungliga 
8 studenterna.

Kurs 2 vårterminen 2018 för den första kullen 
studenter på KUB som antogs höstterminen 2017 
beräknas totalt ha kostat 550 tkr (exklusive over-
head-kostnader). Kostnaden för motsvarande kurs 
vårterminen 2019 beräknas bli lägre på grund av 
omplanering, neddragning av undervisningsmoment 
och samläsning (cirka 300 tkr). 

Höstterminen 2018 antogs 5 studenter till KUB.

Kompletterande utbildning för 
läkare med utländsk examen
På uppdrag av regeringen anordnar LiU komplette-
rande utbildning, som omfattar högst 120 högsko-
lepoäng, för personer med avslutad läkarutbildning 
från tredje land. Utbildningen har givits i nuvarande 
regi och format sedan 2009 och Medicinska fakulte-
tens pedagogik med problembaserat lärande (PBL) 
har tillämpats. Utbildningen löper under ett läsår 
med antagning enbart till höstterminen och består 
av 4 kurser inklusive en kurs i samhälls- och författ-
ningskunskap. Godkänd examination ger underlag 
för Socialstyrelsen att fatta beslut om att kunna 
påbörja Allmäntjänstgöring, AT.

Medicinska fakultetens erfarenheter av tidigare 
kompletterande kurser för läkare med utländsk exa-
men är goda, vilket också illustreras med resultaten 
från denna utbildning. Kompletterande utbildning 
för dessa läkare förkortar tiden till legitimering. Tidi-
gare utvärderingar från Högskoleverket, Riksrevision-
en och Universitetskanslersämbetet har varit positiva. 
En genomgripande utvärdering och uppföljning av 
den kompletterande utbildningen för läkare via Karo-
linska Institutet 2016, visar också på goda resultat.

Andelen godkända studenter har varierat något 
under åren, och har under senare år visat mycket 
positiva resultat med 21 av 21 studenter (100 procent) 
godkända 2017 och 18 av 21 studenter (86 procent) 
2018. Utbildningen bedrivs, förutom vid LiU, även 
vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet 
och från och med 2018 även vid universiteten i Lund 
och Umeå. Antalet sökande till utbildningarna i Sve-
rige har stadigt ökat de senaste åren.

Resultatet av utbildningarna följs upp konti-
nuerligt och som slutresultat eftersträvas, förutom 
godkänd utbildning, att deltagaren kommit i arbete 
och sedermera blivit legitimerad. Då detta sker flera 
år efter utbildningens slut finns svårigheter kring 
redovisningen, men uppföljning har ändå gjorts via 

KI:s utvärdering. Inom ramen för det samarbete som 
bedrivs mellan universiteten kring denna utbildning 
följs resultaten också upp nationellt.

Eftersom grupperna är mindre än i den ordinarie 
läkarutbildningen är denna utbildning resurskrävan-
de. Studentgruppen är mer heterogen och undervis-
ningen mer individualiserad för att kunna genomför-
as på den relativt korta tid ett läsår utgör. Det ingår 
en stor andel verksamhetsförlagd utbildningstid. De 
totala kostnaderna vid LiU 2018 uppgick till 5 260 
tkr. Av dessa utgjorde 710 tkr planeringskostnader, 
179 tkr kostnader för antagning och 352 tkr kostna-
der för validering. För undervisning har använts 1 820 
tkr och för verksamhetsförlagd utbildning 2 199 tkr.

Kompletterande utbildning för 
lärare med utländsk examen
På uppdrag av regeringen bedriver LiU Komplette-
rande pedagogisk utbildning för lärare med utländsk 
examen (ULV). Den nationella ledningsgruppen, 
som består av de 6 lärosäten som bedriver utbild-
ningen, träffas kontinuerligt. I anslutning till varje 
ansökningsomgång förs diskussioner om bedöm-
ningen av de sökandes meriter och hur utbildning-
en kan läggas upp. Stockholms universitet har ett 
samordningsansvar.

Precis som föregående år är antalet sökande till 
utbildningen högt, se tabell 2.10. Antalet sökande och 
antagna har även detta år ökat jämfört med tidigare 
år. Under föregående år sökte 68 personer utbild-
ningen och 34 antogs, medan motsvarande siffror 
i år var 91 respektive 46. Till våren 2018 sökte 33 
personer och 17 antogs, medan motsvarande siffror 
för hösten var 58 respektive 30. En fortsatt ökning 
av antalet studenter är att vänta. En anledning till 
detta är att merparten av personer som har antagits 
till arbetsmarknadsutbildningen ”Snabbspåret för ut-
ländska lärare och förskollärare” behöver komplettera 
studierna efter utbildningens genomförande.

Totalt omfattade ULV 41 helårsstudenter och 33 
helårsprestationer. Under verksamhetsåret har 16 
personer tagit examen och 2 personer har komplet-
terat mot en kompletteringshänvisning. Under det 
gångna har 6 personer avbrutit utbildningen. Anled-
ningarna till avbrutna studier är främst familjeskäl, 
samt att personen i fråga har fått legitimation eller 
arbete.
Utbildningen är individuellt planerad och varierar i 
längd beroende på den utländska lärarutbildningen 
och yrkeserfarenheter. Det finns 2 grupper av studen-
ter inom utbildningen. Det är dels de som behöver 
en svensk lärarutbildning för att få legitimation, dels 
de som behöver genomföra en kompensationsåtgärd 
enligt Skolverkets anvisningar för att få en lärarle-
gitimation. Legitimationsreformen är komplex och 
detta medför att behovet av kvalificerad yrkesväg-
ledning är stort. Innan utbildningen börjar får den 
sökande diskutera utbildningens upplägg med en 
studievägledare.
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Uppföljning av samtliga studenters studieplanering 
och prestationer görs i slutet av varje termin och om 
det finns behov ges extra stöd. Exempel på åtgärder 
som satts in under det gångna året är språkstöd i 
kurser och extra ersättning för handledningen under 
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Upp-
följningen visar också att antalet nyanlända har ökat 
i utbildningen och de har behov av extra språkstöd. 
Programansvarig utbildningsledare träffar kontinuer-
ligt kursansvariga lärare, studievägledare, studierek-
torer och studenter för uppföljning av utbildningen. 
Förutom lokal uppföljning sker sådan på central nivå 
i den nationella ledningsgruppen för ULV.

Kostnaderna för projektet är fördelade enligt föl-
jande: planering 89 tkr, antagning 225 tkr, validering 
420 tkr, undervisning 1 880 tkr och verksamhetsför-
lagd utbildning 60 tkr.

Vidareutbildning av obehöriga lärare
På uppdrag av regeringen bedriver LiU vidareut-
bildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL). 
Utbildningen omfattar maximalt 120 hp och bedrivs 
vid 8 lärosäten.

Liksom tidigare år var antalet sökande till ut-
bildningen högt 2018. Till LiU sökte 325 personer, 
148 antogs. Antalet helårsstudenter under 2018 var 
94, medan helårsprestationerna uppgick till 70, se 
tabell 2.11.

Tabell 2.11 Vidareutbildning av lärare i skolan
Sökande Antagna Helårsstudenter Helårsprestationer

Totalt Totalt Totalt Kvinnor/
män (%)

Totalt Kvinnor/
män (%)

2016 260 176 27 64/36 29 68/32

2017 299 131 32 68/32 30 67/33

2018 325 148 35 61/39 13 62/38

Totalt 559 455 94 64/36 72 67/33

Bedömning av reell kompetens
I regleringsbrevet inför 2016 tilldelades LiU 1 382 tkr 
i syfte att utveckla validering inom högskolan. Det är 
regeringens mening att alla som har behov av att få 
sin reella kompetens bedömd inför och inom högre 
utbildning ska få den möjligheten och att detta är 
något som ska prioriteras.

Ett valideringsprojekt tillsattes vid LiU, vars syfte 
var att kartlägga och förbättra systemstöd när det 
gäller att:

• bedöma reell kompetens som grund för tillträde 
till högre studier samt att

• validera kunskaper som kan tillgodoräknas i 
kommande studier.

Projektet var planerat att vara 2-årigt och pågick 
huvudsakligen under 2017–2018.

Kartläggningsfasen av projektet föreslog till 
exempel att LiU ska införa en gemensam övergripan-

de valideringsprocess, digitalisera dagens processer, 
se över var besluten fattas samt införa en central 
funktion för hantering av tillgodoräknanden. Genom-
förandeprojektet har arbetat vidare med detaljer och 
avgränsningar. Förslaget är att inrätta en ny tjänst 
som kan vara en samordnande väg in, att välja sys-
temstödet ”Valda” som huvudsystem samt att besluta 
om en gemensam övergripande valideringsprocess.

Linköpings universitet är på flera sätt delaktigt 
i den pilotverksamhet som Universitets- och hög-
skolerådet, UHR, genomför och den samverkan som 
hör till denna. Universitetet deltar i 2 olika projekt 
inom samverkan mellan lärosäten (yrkesinriktning-
arna) samt 1 projekt kring validering av utländsk 
utbildning.

Tillträde till läkarprogram
Linköpings universitet har huvudansvaret för ett av 
projekten, det som avser tillträde till läkarprogram-
men. Detta projekt är tilldelat 4 398 tkr under 2017 
och 2018. Ytterligare 6 universitet (KI, Göteborg, 
Lund, Umeå, Uppsala och Örebro) deltar. Syftet med 
detta projekt är att kartlägga nuvarande processer 
och undersöka möjligheten att skapa en samordning 
av bedömningen av reell kompetens, den som handlar 
om särskild behörighet för tillträde till läkarprogram-
men, termin 1. Bedömningen kan därmed bli mer 
enhetlig och förutsägbar för de sökande samt leda till 
effektivisering och samsyn vid lärosätena. Projektet 
har arbetat fram en gemensam process och en gemen-
sam praxis för behörigheter. Nu arbetar man sam-
ordnat med bedömning vilket innebär att lärosätena 
gör bedömning åt varandra av alla obehöriga sökande 
till läkarprogrammen, med särskilt fokus på sökan-
de som inte har formell kompetens. Erfarenheterna 
från projektet är mycket goda och fortsatt samarbete 
planeras under 2019 med förhoppning att det ska 
bli permanent framöver. Såväl process som bedöm-
ningspraxis kan fortsätta utvecklas.

Validering inom ingenjörsutbildningar
I det andra projektet som rör validering inom 
ingenjörsutbildningarna har Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH) huvudansvaret. Där deltar även 
Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås samt 
Linköpings universitet. Projektet är tilldelat 3 050 
tkr samt möjligt tillägg på 750 tkr för konsultarvo-
de. Tillsammans ska högskolorna inom projektet 
utveckla process- och metodstöd för validering av 
generiska ingenjörsfärdigheter, utveckla process- och 
metodstöd för validering av specialistkunskaper inom 
ingenjörsutbildningar samt verka för att ett process-
ägarskap utses på respektive högskola för fortsatt 
förvaltning vid projektslut.

Validering av lärarutbildning
Det tredje projektet syftar till att skapa en process 
för validering och erkännande av utländsk avslutad 
akademisk högskoleutbildning eller annan avslutad 
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utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar 
en utbildning enligt högskolelagen, inklusive de med 
ofullständig utbildningsdokumentation. Validerings-
processen ska primärt syfta till ett erkännande för 
arbetsmarknaden (lärarbehörighet). Stockholms uni-
versitet har huvudansvar. Övriga i projektgruppen är 
Jönköping University och universiteten i Linköping, 
Umeå, Örebro och Malmö. Arbetet ska ske tillsam-
mans med samtliga lärosäten som har i regeringsupp-
drag att vidareutbilda utländska lärare, det vill säga 
utöver redan nämnda även Göteborg. Projektet har 
tilldelats 1 200 tkr under 2017 och 2018.

Ett mål i projektet är att säkerställa en erkännan-
deprocess för personer som saknar utbildningsdoku-
mentation, så att dessa personer ska kunna antas till 
kompletterande utbildning inom ULV, och i före-
kommande fall VAL. Detta mål har nåtts genom att 
en valideringsmodell har utvecklats för att erkänna 
2-åriga klasslärarutbildningar där nödvändig utbild-
ningsdokumentation saknas. Modellen är utprovad 
genom 8 genomförda prövningar (examina i huvud-
sak från Syrien). Samtidigt som denna prövning skett 
har också en modell för validering av kunskaper och 
färdigheter utarbetats, och prövats, som kan leda till 
tillgodoräknande inom ramen för ULV.

Det arbete som planeras framöver är att sprida 
och förankra gjorda erfarenheter för att skapa legiti-
mitet och varaktiga strukturer på alla nivåer inom de 
lärosäten som är involverade i ULV och VAL.

Studentinflytande/studentsamverkan
Studenterna vid Medicinska fakulteten företräds av 
studentkåren Consensus, vid Tekniska fakulteten 
av LinTek och vid Filosofiska fakulteten och Utbild-
ningsvetenskap av StuFF.

För Linköpings universitet är möjligheten för 
studenter att påverka sin utbildningssituation och 
arbetsmiljö en prioriterad fråga, det har den all-
tid varit. Det gäller såväl enskilda studenters som 
studentkårernas möjlighet att påverka. Studenternas 
företrädare erbjuds att delta i beslutande och be-
redande organ inom universitetet. Det gäller såväl 
tillfälliga projekt som etablerade nämnder, styrelser 
och förankringsgrupper.

Vid LiU finns därutöver sedan länge etablerade 
mötesformer som möjliggör en förtroendefull och 
återkommande dialog mellan studenternas företräda-
re och såväl den akademiska som den administrativa 
ledningen vid universitetet.

Under 2017 genomfördes Studentundersökning-
en, en enkät som går ut till alla campusstudenter som 
läser minst sin andra termin och är registrerade på 
minst 22,5 hp. Studentundersökningen är bred och 
lyfter bland annat frågor om utbildning, psykisk och 
fysisk arbetsmiljö, mottagningsperioden och frågor 
rörande Lika villkor. Under 2018 har fakulteter, uni-
versitetsbibliotek, universitetsförvaltningen och Lika 
villkor arbetat efter de handlingsplaner som upprät-

tats efter undersökningen. Fokus i handlingsplanerna 
ligger bland annat på tydlighet och förutsägbarhet, 
återkoppling och stress. Åtgärderna ska slutrapporte-
ras under 2019.

Studentkårerna redovisar årligen sin verksamhet 
till LiU och det visar att studentkårerna fullföljer det 
uppdrag de har fått på ett bra sätt.

Under 2018 har studentkårerna arbetat mycket 
med studenters arbetsmiljö och ett huvudområde 
inom detta har varit psykisk hälsa. Studentkårerna 
anordnade en vecka med fokus på arbetsmiljö och ar-
betar med hållbart engagemang för studenter. Vidare 
håller studentkårerna på att starta ett nytt samver-
kansforum där de bjuder in företrädare för Norrkö-
pings och Linköpings kommuner, Region Östergöt-
land och Linköpings universitet för att möjliggöra en 
bred diskussion om psykisk hälsa för studenter.
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KAPITEL 3

FORSKNING OCH 
UTBILDNING PÅ 
FORSKARNIVÅ
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A tt ”skapa och sprida forskningsresultat med 
internationell genomslagskraft” är universite-
tets strategiska mål för forskningen. Detta sker 

bland annat genom att LiU verkar för att ”stärka och 
utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer 
som även tar ansvar för utbildning och samverkan”. 
De kärnvärden som markerar LiU:s identitet, och 
därmed också anger riktningen för forskningen, är 
”nytänkande”, ”gränsöverskridande”, ”resultatoriente-
ring” och ”konkurrensmedvetenhet”.

LiU har framgångsrika och starka forsknings-
miljöer inom samtliga fakulteter, till exempel inom 
autonoma system, mjukvaruutveckling, molekylär 
medicin, miljö och hållbarhet, informationsteknologi, 
mobil kommunikation och materialvetenskap samt 
framgångsrik samhällsrelevant och utbildningsveten-
skaplig forskning.

Utmärkande för LiU är ambitionen och för-
mågan att med ett mång- och tvärvetenskapligt 
perspektiv ta sig an frågeställningar som är veten-
skapligt fruktbara och söka lösningar på samtidens 
stora utmaningar. I tider av allt mer ifrågasättande av 
vetenskapliga fakta är det dessutom viktigt att forsk-
ningen vid LiU präglas av god forskningssed med 
största möjliga tillgänglighet och transparens i hela 
forskningsprocessen, så kallad Open Science.

Forskning
Linköpings universitet har en tradition av att ar-
beta tvärvetenskapligt, både inom grundforskning 
och tillämpad forskning. Utifrån detta angreppssätt 
har nyskapande forskning vuxit fram i gränslandet 
mellan traditionella discipliner och fakultetsområden, 
ofta med utgångspunkt i forskningsområden som är 
högintressanta för näringsliv och samhälle. Exempel 
på sådana styrkeområden är logistik, hållbara system-

lösningar, simulering, visualisering och digitalisering. 
Med sin starka tradition av forskning som integrerar 
teknik med hälso- och sjukvård har LiU utvecklat en 
rad unika forskningssatsningar inom medicin- och 
hälsoområdena. Universitetet bedriver också fram-
gångsrik forskning med fokus på framtidens skola 
och lärande, en sektor med stora utmaningar.

LiU är i dag framgångsrikt inom flera forsknings-
områden och bidrar på detta sätt till svensk konkur-
renskraft och sysselsättning. Samtidigt är det viktigt 
att poängtera att inte all forskning leder till omedel-
bart genomslag i form av nyttiggörande i samhället – 
både det korta och det långa perspektivet av påverkan 
från forskningen behöver lyftas fram.

Stora bidrag och belönade forskare
LiU fick under 2018 flera större anslag och flera fors-
kare belönades också på andra sätt. Värda att nämnas 
är till exempel:

• Materialforskarna docent Vanya Darakchieva 
och professor Johanna Rosén tilldelades drygt 30 
mnkr vardera från Stiftelsen för Strategisk Forsk-
ning, SSF. Pengarna ska användas till forskning 
för att få fram nya material som ska bidra till 
effektivare energisystem.

• Markus Heilig, professor i psykiatri, utsågs till 
årets mottagare av Söderbergska priset i medicin 
2018. Han fick priset på 1 mnkr för sina insat-
ser inom forskning om alkoholism och affektiva 
sjukdomar.

• Eleni Stavrinidou, forskningsledare inom områ-
det Elektroniska växter vid Laboratoriet för orga-
nisk elektronik, fick drygt 33 mnkr för att driva 
ett Horisont 2020-projekt, Future and emerging 
technologies, med bland annat målet att ta fram 
nya energisystem baserade på elektroniska växter 
och fotosyntetiska organismer.

 Vår långa tradition att närma oss komplexa 
frågeställningar med mång- och tvärvetenskapligt 
perspektiv och vår identitet som nytänkare hjälper oss 
att söka lösningar på framtidens stora utmaningar. 

REKTOR HELEN DANNETUN
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• Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig 
visualisering, tilldelades visualiseringsforskning-
ens mest prestigefyllda utmärkelse, 2018 IEEE 
Visualization Technical Achievement Award.

• Remeso, Institutet för forskning om migration, 
etnicitet och samhälle, beviljades 10 mnkr från 
den tyska Volkswagenstiftelsen för att undersöka 
framväxten av populistiska och främlingsfientliga 
rörelser och partier i dagens Europa.

• Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, till-
delades 33 mnkr under 5 år från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse för att visa hur man kan ta 
fram kvantmekanikens minsta beståndsdelar, så 
kallade q-bits, i rumstemperatur.

• Magnus Berggren, professor i organisk elektro-
nik, fick drygt 27 mnkr under 5 år från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse för att ta fram en 
framtida teknik för flytande bränsle baserat på 
vatten och syre.

• Professor Marie Löf och universitetslektor Ul-
rika Müssener, beviljades 15 mnkr av Forte och 
Vetenskapsrådet för sin forskning om livsstilsin-
terventioner via mobiltelefoner inom hälso- och 
sjukvården.

• Professor emeritus Lennart Ljung erhöll Ingen-
jörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för 
sina insatser inom reglerteori.

• Vetenskapsrådet tilldelade universitetslektor 
Tünde Puskás 5,8 mnkr för projektet ”Livsfrågor-
nas didaktik – Att arbeta med frågor om döden i 
förskolans praktik”. 

• Universitetslektor Sofia Nyström fick 5,6 mnkr 
för att arbeta med simuleringsträning inom gym-
nasial yrkesutbildning.

• Biträdande universitetslektor Marc Keuschnigg, 
fick 17,2 mnkr av Vetenskapsrådet som bidrag till 
en forskningsmiljö kring ”Mining for meaning: 
Den offentliga migrationsdiskursens dynamik”.

• Magnus Berggren, professor i organisk elektro-
nik, fick drygt 28 mnkr under 7 år från Veten-
skapsrådet för forskning inom elektroniska 
neuromediciner. Forskningen ska bedrivas i 
samarbete med forskare vid Lunds universitet 
och Chalmers.

• Maria Zetterqvist, adjungerad universitetslektor, 
erhöll nära 22 mnkr under 6 år från Vetenskaps-
rådet för ett projekt som syftar till att bygga upp 
en kunskaps- och forskningsplattform med bas i 
Linköping och fokus på ungdomars självskadebe-
teende.

• Professor Gerhard Andersson, tilldelades nästan 
22 mnkr från Vetenskapsrådet för utveckling och 
prövning av internetbaserad behandling för psy-
kisk ohälsa hos nyanlända barn och ungdomar.

Forskningsfinansiering
Finansiering av forskning skiljer sig från finansiering 
av utbildning då den vid sidan av anslagsfinansiering 
från regering och riksdag till stor del utgörs av ex-

terna medel från till exempel forskningsråd, EU och 
svenska organisationer, se figur 3.1 och 3.2.

Linköpings universitet har sedan det grundades 
varit framgångsrikt i att etablera samarbeten med 
industri och omgivande samhälle och därmed få bety-
dande extern finansiering av främst tillämpningsnära 
forskning. I dag krävs många gånger med- eller mot-
finansiering av forskningsprojekt, vilket gäller både 
på nationell och internationell nivå, ett faktum som 
naturligtvis innebär en påfrestning för universitetet.

Grunden för LiU:s förmåga att attrahera externa 
forskningsmedel är basanslagen från regering och 
riksdag som behövs för att finansiera infrastruktur vid 
universitetet, utbildningen på forskarnivå samt den 
fria grundforskningen. Det låga basanslaget, jämfört 
med andra jämförbara universitet, missgynnar LiU 
och innebär ett allt svårare utgångsläge, trots att LiU 
lyckats få en hög andel externa medel under senare år.

Totalt erhöll Linköpings universitet 2 308 mnkr 
i intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå 
under året, vilket är en ökning med cirka 8 procent 
jämfört med 2017 då forskningsintäkterna uppgick 
till 2 137 mnkr, se figur 3.1.

Figur 3.1
Totala intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå

Under 2018 ökade de totala forskningsintäkterna med 171 mnkr (+8 %) och 
steg till 2 308 mnkr. Anslagsintäkterna ökade med 2 % (+22 mnkr) , medan 
bidragsintäkterna ökade med 14 % (140 mnkr). Jämförs hela 5-årsperioden, 
ligger den totala intäktsökningen på 16 %. Dock är andelen anslagsfinansierad 
forskningsverksamhet relativt stabil och står för cirka 43 %, medan 57 % av 
forskningen finansieras av externa medel såsom bidrag och avgifter. Notera att 
finansiella intäkter (2018: 1,4 mnkr) inte är inkluderade i grafen ovan.
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Bidragsintäkterna för forskning har under 2018 ökat 
med 14 procent och nådde 1 162 mnkr under 2018, 
se figur 3.2. Forskningsråden, med Vetenskapsrådet i 
spetsen, står alltjämt för en tredjedel av bidragsintäk-
terna och ökade med 5 procent under 2018 jämfört 
med 2017.
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Figur 3.2
Bidragsfinansierad forskning

Bidragsintäkterna för forskning har under 2018 ökat till 1 162 mnkr vilket motsvarar 
en ökning på 14 % jämfört med 2017. Fortfarande är forskningsråden största 
finansiärer och står för en tredjedel av de totala bidragsintäkterna. Procentuellt 
sett har Vinnova ökat mest (+53 %). Övriga svenska finansiärer (bland andra 
Wallenbergsfären) står för den största monetära ökningen på +53 mnkr (+18 %).
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Den största enskilda finansiären 2018 efter Veten-
skapsrådet var, liksom föregående år, Wallenbergstif-
telserna med bidragsintäkter på 127 mnkr. Bidrags-
intäkter från statliga myndigheter har ökat under 
2018 jämfört med föregående år med 38 mnkr (20 
procent) och Vinnova har ökat med 53 procent under 
2018, vilket är den största ökningen procentuellt sett.

Vetenskapliga publikationer och citeringar
Som komplement till en kvalitativ utvärdering av 
forskningsresultat redovisas här mängden vetenskap-
liga publikationer och deras genomslag. Till detta 
används olika bibliometriska metoder som mäter dels 
antalet vetenskapliga artiklar, dels deras genomslags-
kraft i form av citeringar. Dessutom visas sampubli-
ceringar med utländska lärosäten per land som en 
indikator för LiU:s internationella samarbeten.

LiU publicerar examensarbeten, huvuddelen 
av licentiat- och doktorsavhandlingarna och många 
andra vetenskapliga publikationer genom Linköping 
University Electronic Press. Dessa är direkt sökbara 
och tillgängliga i fulltext via internet.

Under hösten 2018 lanserades ett europeiskt 
initiativ (Science Europe) kring en plan som syftar 
till att skynda på övergången till öppen tillgång till 
forskningsresultat, Plan S. Enligt planen är tanken 
att från och med 2020 ska alla vetenskapliga publi-
kationer som redovisar resultat från forskning som är 
finansierad av statliga forskningsfinansiärer vara både 
öppna och tillgängliga. Detta initiativ utökas stän-
digt med fler finansiärer som ansluter sig till idén, på 
samma gång som planen och dess tidsram debatteras. 
Samtidigt har svenska lärosäten sedan mitten av 2018 
saknat fungerande avtal med ett av de största euro-

peiska förlagen inom vetenskaplig publicering, vilket 
har varit en av flera bidragande orsaker till ett ökat 
intresse för andra open access-former.

PUBLIKATIONER OCH CITERINGAR
Refereegranskade publikationer avser artiklar och 
forskningsöversikter som genomgått granskning av 
oberoende forskare och som presenterar nya insikter 
i vetenskaplig form. Antalet publikationer redovisas i 
vissa fall ofraktionaliserat, det vill säga att det är anta-
let hela publikationer som räknas oavsett antal med-
författare. I andra fall är det mer lämpligt att redovisa 
fraktionaliserade siffror, vilket tar hänsyn till antalet 
medförfattare och följaktligen ger en lägre siffra.

Mängden refereegranskade publikationer är en 
indikator på vetenskapsområdets storlek vid LiU och 
dessa visas i tabell 3.3. Då antalet vetenskapliga pu-
bliceringar för 2018 inte är slutgiltigt, kommenteras 
utvecklingen från år 2014 till 2017. Som framgår av 
tabell 3.3 har antalet refereegranskade vetenskapliga 
artiklar under denna tidsperiod ökat från 2 095 till 
2 226 artiklar, vilket motsvarar en ökning på cirka 6 
procent. Ökningen har främst skett inom det medi-
cinska vetenskapsområdet.

Publiceringstraditionerna skiljer sig åt såväl mel-
lan olika vetenskapsområden som inom ett och sam-
ma vetenskapsområde. Inom det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området sker publiceringen ofta i 
form av monografier och antologier, vilket innebär en 
lägre publiceringsgrad än vid tidskriftsartiklar. Även 
böcker och kapitel, som inte nödvändigtvis är referee-
granskade, redovisas i tabell 3.3.

Antalet citeringar som återfinns i databasen 
Web of Science kan vara ett mått på de vetenskapliga 
publiceringarnas genomslag. Baserat på fraktionali-
serad redovisning, ökar antalet citeringar från strax 
över 27 000 till nära 30 000 om man jämför 5-årspe-
rioderna 2011–2015 och 2013–2017. Ökningen sker 
främst inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet. Vid jämförelse av samma 5-års-
perioder har antalet citeringar per publicering för 
LiU sammanräknat stigit från 5,7 till 5,8. Ökningen 
beror främst på en större ökning inom det tekniska 
vetenskapsområdet.

Sampubliceringar med utländska lärosäten
Andelen vetenskapliga artiklar som är författade av 
forskare från LiU tillsammans med internationel-
la författare är ett intressant mått på utvecklingen 
av LiU:s internationella forskningssamarbeten. 
I figur 3.4 har länder markerats där det skett 
sampublicering.

Baserat på ofraktionaliserad redovisning var an-
delen LiU-artiklar med internationell författarkrets 
60 procent under 2018, vilket är högre än föregående 
år där motsvarande tal var 56 procent. Detta kan jäm-
föras med motsvarande andel 2009 på 39 procent. 
Ökningen under 10-årsperioden återfinns inom samt-
liga vetenskapsområden. Tekniskt vetenskapsområde 
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Tabell 3.3 Refereegranskade vetenskapliga artiklar samt böcker och bokkapitel
2014 2015 2016 2017 2018

Vetenskapsområde

Hum-sam 672 704 641 662 (596)

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 431 461 430 452 (406)

 Böcker 19 27 18 23 (15)

 Kapitel 222 216 193 187 (175)

Medicinskt 899 954 1 009 977 (874)

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 866 924 989 963 (870)

 Böcker 0 4 1 0 (0)

 Kapitel 33 26 19 14 (4)

Tekniskt 962 953 996 959 (900)

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 902 875 930 921 (878)

 Böcker 5 7 11 4 (3)

 Kapitel 55 71 55 34 (19)

Totalt 1 2 420 2 476 2 512 2 480 (2 276)

 Refereegranskade tidskriftsartiklar 2 095 2 139 2 227 2 226 (2 064)

 Böcker 23 36 28 27 (18)

 Kapitel 302 301 257 227 (194)

1.  Nettouppgift, då vissa arbeten är gemensamma för mer än ett verksamhetsområde.

Tabellen visar siffror för ofraktionaliserade (hela) artiklar, där minst en författare vid tiden för publicering var knuten till LiU. Antalet publiceringar för 2018 avser 
registreringar i DiVa per 18 januari 2019, varför de ska ses som preliminära. På grund av eftersläpning i inrapporteringen väntas det verkliga antalet för 2018 öka. Detta är 
skälet till att även 2017 års siffror ändras jämfört med Årsredovisningen 2017, där dessa fortfarande var preliminära.

Källa: DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet: Databas för refereegranskade nationella och internationella vetenskapliga publiceringar).

Figur 3.4
Karta över länder med lärosäten som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2018

Källa: Clarivate Analytics Web of Science, Publikationstyp: Articles, Reviews, Karta skapad i Googlecharts, icke-kommersiellt bruk.
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har under perioden legat högst med 67 procent 2018, 
medan övriga områden haft en andel runt 50 procent 
de senaste 3 åren.

Vad gäller representerade länder som LiU sam-
publicerar med är förändringarna under 2018 relativt 
få. Tabell 3.5 visar de länder med vilka flest sampubli-
kationer skett under 2018. Totalt har LiU sampublice-
rat med forskare från 71 olika länder, och under 2018 
har 4 länder tillkommit vad gäller sampubliceringar, 
nämligen Nigeria, Oman, Sri Lanka samt Tanzania 
med ett fåtal sampubliceringar. För övrigt har LiU 
sedan lång tid tillbaka flest sampubliceringar med 
USA. Sampubliceringar med USA är dessutom 50 
procent fler än för det land med vilket LiU har näst 
flest sampubliceringar, Storbritannien. Det betyder 
att USA fortsatt är en viktig samarbetspartner. Ett 
annat land värt att nämna i sammanhanget är Indien 
som ökat från 20 sampubliceringar 2014 till 56 under 
2018, en ökning på 180 procent.

Tabell 3.5 Sampublicering 2018
Land Antal sampubliceringar med LiU Ökning mot 2014

1 USA 302 35%
2 Storbritannien 196 57%
3 Tyskland 192 18%
4 Kina 155 135%
5 Australien 119 59%
6 Danmark 108 42%
7 Frankrike 106 77%
8 Nederländerna 102 12%
9 Italien 97 56%

10 Norge 87 13%

Tabellen visar de länder med lärosäten som LiU har sampublicerat mest med 
under 2018. Totalt har LiU sampublicerat med lärosäten i 71 länder. Detta är 
begränsat till länder som finns representerade i minst 3 publikationer. Tabellen 
visar även ökningen i antalet sampubliceringar 2018 jämfört med 2014.
Källa: Clarivate Analytics Web of Science, Publikationstyper: Article, Reviews, Letters.

Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation
Mellan åren 2014 och 2018 har de totala kostnaderna 
för forskning ökat från 2 161 mnkr till 2 199 mnkr, 
vilket motsvarar en ökning på 7 procent. Antalet 
vetenskapliga refereegranskade artiklar under samma 
period har ännu inte visat någon ökning enligt preli-
minära uppgifter för 2018 på 2 064 artiklar jämfört 
med 2 095 för 2014. Antalet artiklar 2018 förväntas 
dock öka, då eftersläpningen i inrapportering brukar 
påverka antalet med cirka 10 procent. Detta medför 

att kostnaden per publikation kommer att minska för 
2018 när alla publikationer finns registrerade. Med 
det inberäknat visar tabell 3.6 att kostnaden per refe-
reegranskad artikel ligger relativt konstant över åren.

Nytt nationellt system för 
kvalitetsgranskning
Det nya nationella systemet för kvalitetssäkring av 
högre utbildning som började gälla 2017, innebär att 
Sveriges universitet och högskolor på ett tydligare 
sätt än tidigare förväntas ta ansvar för arbetet med 
att säkra kvaliteten i sina utbildningar. Historiskt sett 
har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört 
granskningar av samtliga utbildningar men nume-
ra kommer tyngdpunkten i deras arbete istället att 
ligga på granskning av lärosätenas egna system för 
kvalitetssäkring.

Linköpings universitet har sedan tidigare flera 
interna kvalitetsindikationer, som till exempel en 
studentenkät, en doktorandenkät och ett LiU-gemen-
samt kursutvärderingssystem. Våren 2017 fattades 
dessutom beslut om en ny lokal modell för kvali-
tetssäkring vid LiU. Den innebär att samtliga kurser 
inom forskarutbildningen kommer att utvärderas 
under en 6-årscykel, i enlighet med de kriterier som 
UKÄ satt upp. Under 2017 påbörjades flera pilotpro-
jekt som gäller utvärdering av utbildning, medan ar-
betet med utvärdering av forskning och forskarutbild-
ning har initierats för att fortsätta i högre takt 2018.

Tidigare utvärderingar av LiU:s forskarutbild-
ningar har visat på god kvalitet och väl utvecklade 
processer för kvalitetssäkring. Ytterligare ett bevis på 
forskarutbildningens kvalitet är hur snabbt de dis-
puterade etablerar sig på arbetsmarknaden. LiU har 
enligt UKÄ:s rapport från 2018 högst etableringsgrad 
av de svenska lärosätena. (Se avsnittet Etablering på 
arbetsmarknaden.)

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har även 
erhållit uppdraget att kvalitetssäkra forskning vid 
svenska lärosäten, ett system som nu kommer att 
utarbetas. UKÄ betonar i det rapporterade regerings-
uppdraget att det är lärosätena som har ansvaret för 
kvaliteten i forskningen men att Universitetskanslers-
ämbetet kommer att utvärdera hur kvalitetsarbetet 
bedrivs och säkerställs vid svenska universitet och 
högskolor.

Tabell 3.6 Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr)
2014 2015 2016 2017 2018

Totalt 984 988 964 965 1065

Kostnaden per publikation är beräknad som kvoten av forskningskostnaderna och antalet vetenskapliga publikationer (ofraktionaliserade artiklar) enligt tabell 3.3. 
Notera att antalet publikationer för 2018 är preliminärt på grund av eftersläpning i inrapportering av uppgifter, varför siffran väntas öka och därmed sänka kostnaden. 
Därför har även 2017 års siffror justerats jämfört med Årsredovisning 2017.
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Utbildning på forskarnivå
Linköpings universitets strategiska mål för utbild-
ning på forskarnivå är att ”attrahera och examinera 
eftertraktade doktorer för ett hållbart samhälle i en 
föränderlig värld”.

Rent formellt är utbildningen fram till doktors-
examen 4 år, men i många fall tar det längre tid. Det 
beror på att utbildningen kombineras med undervis-
ningsuppgifter eller andra uppgifter inom LiU. Den 
forskarstuderande har ofta finansiering från olika 
finansieringskällor, även om huvuddelen kommer 
från forskningsmedlen vid LiU.

Eftersom såväl licentiat- som doktorsavhandling-
en är ett forskningsarbete finns det inte något tydligt 
sätt att skilja ut forskarutbildningen från forskningen. 
Studerande på forskarnivå medverkar redan under 
sin studietid i produktionen av vetenskapliga arbe-
ten och får därigenom möjligheter att publicera sig 
i vetenskapliga tidskrifter. I det avseendet skiljer sig 
utbildningen på forskarnivå från utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå.

De flesta forskarstuderande siktar på att avlägga 
en doktorsexamen, men det finns områden där målet 
är licentiatexamen med en studietid om cirka 2 år. 
Detta gäller till exempel lärare i skolväsendet som vill 
uppnå behörighet för lektorstjänster i skolan. Inom 
tekniskt vetenskapsområde är licentiatexamen främst 
en etapp på vägen till en doktorsexamen.

Etablering på arbetsmarknaden
UKÄ:s rapport ”Doktorsexaminerades etablering på 
arbetsmarknaden – examinerade åren 1998–2012” vi-
sar att bland de 10 lärosäten som hade flest antal exa-
minerade doktorer under perioden 1998–2012 hade 
LiU högst etableringsgrad för både kvinnor och män. 
90 procent av männen och 86 procent av kvinnorna 
var etablerade 3 år efter uttagen doktorsexamen. Ett 
skäl till att detta varierar mellan lärosäten är enligt 
UKÄ att forskningsämnesområden också varierar 
vad det gäller etableringsgrad, där en doktorsexamen 
inom teknik har högre etableringsgrad 3 år efter exa-
men än andra forskningsämnesområden.

Antal forskarstuderande och genomströmning
Enligt UKÄ:s rapport 2018 ökade antalet nybörjare 
på forskarnivå från 2007 (cirka 3 000) till 2012 (cirka 
3 900) för att sedan minska stadigt och återgå till en 
nivå på 3 060 forskarstuderande 2017. Den nationella 
trenden med minskat antal nyantagna forskarstude-
rande har även märkts vid LiU fram till 2016 enligt 
figur 3.6. Som tabellen visar har antalet nyantagna 
forskarstuderande ökat något från tidigare år och 
uppgick 2018 till 198 nyantagna forskarstuderande, 
där majoriteten avses avlägga doktorsexamen och en 
liten del (cirka 10 procent) licentiatexamen.

Antalet forskarstuderande som forskar på minst 
10 procent har minskat något och uppgick 2018 till 
1 198 enligt figur 3.7. Mer än hälften av alla forskar-

studerande vid LiU är verksamma inom forsknings-
ämnena medicinsk vetenskap, tillämpad fysik och 
datalogi. Även materialvetenskap och psykologi är 
stora forskningsämnen vid LiU.

Antalet nyantagna forskarstuderande har ökat från 171 föregående år till 198 
under 2018, där andelen kvinnor är 51 %. Här skiljer LiU inte på om nyantagning 
gäller till licentiatexamen eller doktorsexamen och siffrorna från 2014 till 2017 är 
därmed sammanslagna för de båda grupperna. Majoriteten av antagningarna 
avses leda till doktorsexamen (ca 90 %). Värdena i figuren visar samtliga 
vetenskapsområden till skillnad från tidigare, då dessa redovisades separat.

Figur 3.6
Antal nyantagna forskarstuderande
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Figur 3.7
Antal aktiva forskarstuderande med 
aktivitet 10 % eller mer

Antalet forskarstuderande med en aktivitet på 10 % uppgår 2018 till 1 198 totalt. 
Andelen kvinnor 2018 är 47 %, vilket är i stort sett samma som tidigare år. 
Värdena i figuren visar samtliga vetenskapsområden, till skillnad från tidigare, 
då dessa redovisades separat.
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Antalet som tagit ut licentiatexamen och doktorsexa-
men har sjunkit något sedan 2016, då antalet var hö-
gre än normalt till följd av ett ovanligt högt nybörjar-
antal 2010. Som ses i figur 3.8 tog 180 personer ut en 
forskarexamen under 2018, av vilka 143 (79 procent) 
var doktorsexamina och övriga licentiatexamina.
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Universitetet arbetar medvetet med genusfrågor även 
när det gäller utbildning på forskarnivå. Bland annat 
har det gjorts insatser inom ramen för de karriärpro-
gram universitetet upprättat. Även för utbildning på 
forskarnivå har genuslektorernas arbete stor bety-
delse. Forum för genusvetenskap och jämställdhet 
arbetar också med att knyta ihop insatserna för stu-
derande på olika nivåer, inte minst för de studerande 
på forskarnivå.

Studiefinansiering i utbildning 
på forskarnivå
Studiefinansieringen är en viktig fråga såväl för de 
forskarstuderande som för universitetet. Vid LiU ska i 
princip all studiefinansiering bestå av anställning som 
doktorand, se tabell 3.9. År 2018 uppgick andelen 
LiU-finansierade doktorander till 473 av 718 årsarbe-
tare, vilket motsvarar 66 procent. Andelen forskarstu-
derande (räknat i årsarbetare) med finansiering från 
företag och organisationer har ökat de senaste 3 åren, 
från 30 procent 2016 till 34 procent 2018.

Doktorandfinansiering utanför LiU sker till stor 
del inom det medicinska området på grund av finans-
iering av specialistläkares utbildning inom kliniska 
discipliner. Finansiering genom anställning inom 
näringslivet förekommer nästan uteslutande inom 
tekniskt vetenskapsområde.

I figuren ovan visas antalet doktorsexamina och licentiatexamina vid LiU. 
2018 togs 37 licentiatexamina och 143 doktorsexamina ut (totalt 180) med en 
andel kvinnor på 41 % att jämföra mot 2017 med 30 licentiatexamina och 171 
doktorsexamina (totalt 201) med en andel kvinnor på 44 %. Andelen kvinnor har 
de senaste 5 åren varierat mellan 40 % och 45 %, vilket huvudsakligen beror 
på forskningsämnet och dess andel kvinnor. Värdena i figuren visar samtliga 
vetenskapsområden, till skillnad från tidigare, då dessa redovisades separat.

Figur 3.8
Antal forskarexamina
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Nettostudietiden för att ta en doktorsexamen är i 
medeltal (räknat på de senaste 10 åren) lite drygt 4 
år för både kvinnor och män, även om det för varje 
enskilt år finns variationer mellan könen, vilket beror 
på de olika vetenskapsområdena och forskarskolorna 
som antagit olika många forskarstuderande genom 
åren. Med eventuella avbrott och ledigheter är brutto-
studietiden cirka 6,5 år. Bruttostudietiden är ungefär 
densamma för kvinnor och män.

Fördelningen kvinnor och män inom 
utbildning på forskarnivå
Den totala fördelningen mellan kvinnor och män i 
utbildning på forskarnivå har varit relativt konstant 
de senaste 10 åren, med en något större andel män. 
De senaste 10 åren har i genomsnitt 47 procent av de 
aktiva forskarstuderande vid LiU varit kvinnor och 
denna andel har under åren 2009–2018 endast pend-
lat mellan 46 och 48 procent.

Däremot finns en betydande variation mellan de 
olika vetenskapsområdena. Under 2018 var andelen 
kvinnor av de aktiva forskarstuderande inom det 
medicinska området 64 procent och inom det huma-
nistisk-samhällsvetenskapliga området 61 procent, 
medan andelen inom tekniskt vetenskapsområde var 
27 procent. Dessa andelar har under de senaste 10 
åren varierat med 1 till 2 procentenheter årligen.

Fördelningen mellan de olika vetenskapsområde-
na varierade inte nämnvärt under åren 2009–2018. 
Under 2018 var 45 procent av de aktiva forskarstu-
derande verksamma inom det tekniska vetenskaps-
området, 22 procent inom det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området och 33 procent inom det 
medicinska området. Även dessa andelar har under 
perioden 2009–2018 varierat med 1 till 2 procenten-
heter årligen.
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Tabell 3.9 Antal forskarstuderande (årsarbetare) 2016–2018
Totalt LiU 2016 2017 2018

Tot Kv/Män (%) Tot Kv/Män (%) Tot Kv/Män (%)

LiU-finansierade

 anställning som doktorand 508 42/58 454 40/60 447 41/59

 utbildningsbidrag 1 100/0 0 2 50/50

 annan anställning vid universitet och högskolor 32 50/50 22 55/45 24 58/42

Summa LiU-finansierade 541 42/58 476 41/59 473 42/58

Ej LiU-finansierade

 anställning inom näringslivet 33 24/76 31 26/74 31 29/71

 anställning som läkare 59 49/51 65 52/48 66 50/50

 anställning vid kommun/landsting/annan myndighet 59 71/29 56 66/34 54 69/31

 stipendium 34 49/51 35 40/60 34 41/59

 övrigt 47 49/51 50 50/50 60 52/48

Summa ej LiU-finansierade 232 48/52 237 50/50 245 51/49

Totalt antal doktorander 773 44/56 713 44/56 718 45/55

Av 2018 års forskarstuderande på totalt 718 årsarbetare, var 473 (66 %) finansierade av ordinarie forskningsmedel. Den totala andelen kvinnor vid LiU 2018 som är 
anställda som forskarstuderande är 45 %. Notera att värdena i tabellen avser årsarbetare, till skillnad från figur 3.6 som visar antal aktiva forskarstuderande med en 
aktivitetsgrad på 10 % eller mer. Värdena i tabellen visar samtliga vetenskapsområden, till skillnad från tidigare, då dessa redovisades separat.
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KAPITEL 4

SAMVERKAN
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L inköpings universitets strategiska mål för sam-
verkan är att ”bidra till en samhällsutveckling 
baserad på kunskap” med utgångspunkt i ett 

kontinuerligt arbete med att ”vidareutveckla och stär-
ka samverkan med det omgivande samhället”.

För LiU är samverkan en självklar del i den var-
dagliga verksamheten. Det ger utbildningen koppling 
till en framtida arbetsmarknad, stärker relevansen 
i forskningen och underlättar nyttiggörandet av 
kunskap till samhället. Med andra ord genererar 
framgångsrik samverkan värden som LiU såväl som 
det omgivande samhället kan ta del av och omsätta. 
En uppenbar slutsats är att samverkan inte är ett 
mål i sig utan ett medel för att åstadkomma nytta 
såväl inom akademin som i det omgivande samhället. 
Se figur 4.1.

Figur 4.1
Samverkan är ett medel för att utveckla utbildning 
och forskning och skapa nyttovärden för 
universitetet och för det omgivande samhället.
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FORSKNING

Universitetets 
samhällsutvecklande roll
Under det gångna året har en rad utvecklingspro-
jekt ytterligare stärkt LiU:s samverkansförmåga och 
tydliggjort det breda nyttiggörande som lärosätets 
forskning och utbildning bidrar till. En stor del av 
verksamheten har fokuserat på framtida utmaning-
ar där LiU tillsammans med flera andra svenska 
lärosäten deltar i ett antal strategiska utvecklingspro-
jekt finansierade av Vinnova. Nedan redovisas och 
problematiseras huvuddragen i de projekt som pågått 
under året.

Strategisk samverkan för ökad 
forsknings- och utbildningskvalitet
PROJEKTET SKÖN
Projektet ”Samverkansintegrerat kvalitetssystem för 
ökat nyttiggörande” (SKÖN) är ett LiU-koordinerat 
utvecklingsprojekt där 18 svenska lärosäten deltar. 

Under 2018 har ett antal arbetsgrupper forme-
rats, seminarier och workshoppar har genomförts. 
Bland aktiviteterna kan nämnas en internationell 
benchmarking av kvalitetssystem, en utvärdering och 
analys av sektorns kvalitetssystem och kvalitetsutvär-
deringar, intressentanalyser samt fallstudiemetodik 
för nyttiggörande, så kallade ”Impact Case Studies”.

PROJEKTET MERSAM
Målet för projektet ”Meritvärde av samverkans-
skicklighet” (MERSAM) är att bidra till att skapa en 
nationell praxis kring framskrivningen av samver-
kansmeriter som bedömningsgrund och hur man 
garanterar att dessa genomsyrar hela processen från 
anställningsordning (och relaterade dokument) till 
sakkunniggranskning.

 Vi är beroende av vår etablerade samverkansförmåga för 
att tillsammans med andra lärosäten och samhällets övriga 
aktörer – regionalt, nationellt och internationellt – utveckla såväl 
utbildning som forskning för att bidra till nyttan i världen. 

REKTOR HELEN DANNETUN
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Projektet har 11 deltagande lärosäten, LiU leder 
den del som utreder hur samverkan kan integreras 
vid rekrytering och befordran, från styrdokument 
till praktik. Inventering och preliminär analys av 25 
lärosätens styrdokument kopplade till rekrytering 
och befordran är genomförd och baserat på dessa har 
djupstudier av rekryterings- och befordringsprocesser 
initierats vid ett flertal lärosäten.

PROJEKTET MERUT
LiU:s medverkan i projektet ”Metoder för relevans-
bedömning av utbildningar” (MERUT) består av 3 
delar, med olika inbördes kopplingar. Pilotprojektet 
med den reviderade utbildningen inom medicinsk 
biologi har fortsatt. Den första kullen studenter till 
det omskapade programmet startade sin utbildning 
hösten 2018.

Den andra komponenten är dialoger med externa 
aktörer, och där har ett antal möjliga program av 
olika karaktär och vid olika lärosäten identifierats. 
Inom det tredje delområdet har LiU medverkat med 
synpunkter och kommentarer kring de enkäter som 
förbereds kring hur begreppet ”relevans” hanteras i 
styrdokument, programbeskrivningar med mera, vid 
ett antal olika lärosäten.

PROJEKTET SAMSYN
Projektet ”Samverkan synliggjord” (SAMSYN) – 
begrepp för högskolesektorns samverkan – har som 
mål att utveckla en nomenklatur på svenska och 
engelska för högskolesektorns samverkansuppgift. 
Det är 7 lärosäten som deltar i Samsyns arbete och 
under året har fokus legat på att identifiera och 
definiera begrepp som ska finnas med i en så kallad 
Samsyn-wikipedia. Planeringsarbete har genomförts 
inför kommande förankringsarbete vars syfte är att 
verifiera förslag till definitioner för användare inom 
samhällets olika sektorer.

Samverkan för ökat nyttiggörande
För LiU innebär nyttiggörande att ”bidra till en 
samhällsutveckling baserad på kunskap” i det breda 
perspektivet och inom en mängd ämnesområden.

En viktig aspekt är alla de studenter som under 
utbildningen bidrar till utveckling via olika typer av 
studentarbeten och efter avlagd examen tar med sig 
sin nyvunna kunskap in i arbetslivet. På så sätt sker 
en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan akademi 
och samhälle. Dock måste forskningen också hitta 
sina direkta vägar att ta kunskapstillgångarna ett steg 
närmare nyttiggörande.

PROJEKTET IMP
Projektet ”Implementering av arbetssätt och ökad 
kunskap i området kunskapstillgångar och immateri-
ella rättigheter” (IMP), med 17 deltagande universitet 
och högskolor. Under året har deltagande lärosäten 
genomfört en självskattning av sin kompetens inom 
immaterialrätt. Den har sedan sammanställts och 

resulterat i en nationell plan för kompetensutveckling 
inom området. För att effektivt och praktiskt kunna 
lära av varandra har 3 pilotprojekt valts ut där inno-
vationsrådgivare, jurister, kommunikatörer med flera, 
från olika lärosäten, tillsammans ska arbeta och lära 
av varandra i processen om nyttiggörande.

VERIFIERING FÖR NYTTIGGÖRANDE
Föregående års interna programutlysning, ”Veri-
fiering för nyttiggörande”, har under 2018 kunnat 
redovisa resultat. Programmet riktade sig till de 
tidiga faserna av nyttiggörande för att stimulera till 
att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forsknings-
resultat på olika sätt. 26 projekt från 10 institutioner 
beviljades medel om upp till 50 tkr per projekt. Några 
exempel på projekt: tillsammans med Östergötlands 
museum agerade ingenjörsstudenter konstdetektiver 
genom att använda sig av IR-teknik för att undersöka 
äldre bemålade konstverk; tillsammans med Stock-
holms mansmottagning inspelning av enklare filmer 
för sociala medier med målgruppen yngre män som 
är oroliga för sin prostata; tillsammans med Visu-
aliseringscenter C test av ljudets betydelse som ett 
sätt att förhöja en upplevelse och tillsammans med 
Föreningen HjärtLung i Norrköping och Linköping 
en virtuell bowlingtävling för att förmedla kunskap 
om att använda exergaming (tv-spel som också är en 
form av motion) för patienter med kronisk sjukdom 
som ett medel att bli mer aktiva.

Övergripande har initiativet varit väldigt populärt 
bland forskarna och det finns ett stort intresse för vi-
dare finansiering av nyttiggörande. Det har också lett 
till ökat lärande om vad för slags nyttiggörande som 
LiU:s forskare och lärare gör och drivs av.

LiU:s strategiska partnerskapsprogram
LiU har idag 8 strategiska partner: ABB Sverige, 
Ericsson, Linköpings kommun, Norrköpings kom-
mun, Saab, Region Östergötland, Tekniska verken 
och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 
Processen för partnerskapet leds i det strategiska 
partnerskapsprogrammet och innebär lednings-
dialoger samt årliga handlingsplaner som syftar till 
långsiktig samverkan för ökad kvalitet och attraktion 
för verksamheterna.

För att ytterligare stärka programmet deltar 
LiU fortsatt tillsammans med 15 andra lärosäten i 
det nationella projektet ”Strategiska partnerskap för 
effektiv och transparent samverkan” (SPETS) som ska 
bidra till att öka de medverkande lärosätenas förmåga 
att på ett strukturerat, målinriktat och kommunika-
tivt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer 
med strategiskt viktiga externa aktörer. Projektet 
har hittills resulterat i ett gemensamt dokument som 
beskriver syfte, drivkrafter och kriterier för ett svenskt 
lärosäte att jobba med strategiska partnerskap. LiU:s 
ambition i projektet är att förbättra den interna kom-
munikationen och engagemanget från verksamheten 
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samt öka samverkan med externa parter när det 
gäller kommunikation.

Axplock av det som hänt under året tillsammans 
med LiU:s strategiska partner:

• I oktober bussades studenter från LiU till Väster-
ås där ABB Sveriges vd tog emot och bjöd studen-
terna på en heldag där exjobb och traineemöjlig-
heter presenterades. Eventet gjordes i samarbete 
mellan ABB och studentkåren LinTek, LiU.

• Forskare från LiU deltog vid ett matchmaking-
möte i Zurich, Schweiz, där målet var att hitta 
samarbetsmöjligheter inom Addidativ manu-
facturing (AM) och lättviktsmaterial. Mötet 
förbereddes tillsammans med forskare från Saab 
där flera projektmöjligheter identifierades och 
presenterades i Schweiz. Projektansökningar 
förbereds nu för möjlig finansiering.

• Ett initiativ har startats av VTI och LiU och går 
i dag under arbetsnamnet ELIN – den autonoma 
bussen. Initiativet har rönt stort intresse från 
viktiga aktörer som gemensamt kan realisera 
att en autonom buss i regionen blir verklighet. 
Projektet ska fungera som en plattform för tester 
och utveckling.

• Ännu en uppstart av initiativet ”studentmedar-
betare” har gjorts tillsammans med Linköpings 
kommun. Den här gången deltar även flera andra 
kommuner och kommunägda bolag. Student-
medarbetare ger LiU:s studenter möjligheter till 
praktik i offentlig verksamhet i många delar av 
regionen.

• LiU och Norrköpings kommun anordnade åter-
igen forskningsfestivalen där forskare och pro-
jektägare till projekt som tilldelats pengar från 
Norrköpings fond för forskning och utveckling, 
redovisade sina resultat och erfarenheter.

• Under hösten bjöd Ericsson in studenter och ett 
antal forskare till sitt Open House på Ericsson i 
Science Park Mjärdevi. I sitt ”Garage för innovati-
va projekt” visade de upp vad de gör inom FoU.

• Region Östergötland och LiU gör en gemensam 
2-årig satsning för att stärka FoU i regionen. Det 
görs genom att tillsätta resurser som ska stötta 
existerande och nya initiativ att bygga starka 
konsortier som har större möjligheter att få forsk-
nings- och utvecklingsresurser. De områden som 
främst premieras är de områden som regeringen 
pekat ut som strategiska samverkansområden 
(Life Science, Industri 4.0, Cirkulär bioekonomi, 
Hållbara transporter, Klimat och miljö) och som 
kopplar till regionens strategiska områden Vi-
sualisering, Life Science, Transport och Cirkulär 
ekonomi.

Fakulteternas samverkansarbete
Fakulteterna vid Linköpings universitet arrangerar 
årligen en mängd samverkansaktiviteter för att sprida 
och tillgängliggöra aktuell forskning samt på olika 

sätt delta i den offentliga debatten. Nedan redovisas 
ett axplock av de utåtriktade verksamheter som kan 
infogas under universitetets samverkansuppgift.

Filosofiska fakultetens årliga öppna föreläsnings-
serie ”Strimman” påbörjade under året en ny omgång 
med temat ”Politisk förändring i en orolig värld”. 
Syftet är att till allmänheten sprida resultatet av den 
forskning som bedrivs vid fakulteten. Under hösten 
2018 stod valet och den svenska politiken i fokus.

”Forskning i framkant” är Medicinska fakultetens 
föreläsningsserie som lyfter fram det senaste inom 
forskning från fakulteten och Region Östergötland. 
Regionen står också som produktionspartner för före-
läsningsserien. Föreläsningarna är öppna för alla och 
finns dessutom tillgängliga på webben. Teman under 
året har bland annat varit Alzheimers och Parkinsons 
sjukdomar samt medicinsk forskning i rättsväsendets 
tjänst.

Teknikåttan startade 1993 vid Linköpings tek-
niska högskola. Sedan dess har intresset för att delta 
ökat från år till år. I dag är Teknikåttan rikstäckande 
och indelad i 13 regioner, där en högskola eller ett 
universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och 
för kontakterna med landets åttondeklassare och de-
ras lärare. Genom att relatera till vardagsnära teknik 
och genom att anlägga nya perspektiv på naturveten-
skapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar 
på kluriga problem. Tekniska fakulteten stod som 
arrangör av Teknikåttans riksfinal 2018.

Samtliga fakulteter samarrangerar årligen den 
Populärvetenskapliga veckan som innehåller semina-
rier och utställningar där gymnasieelever, lärare och 
allmänhet ges möjlighet att träffa LiU:s mest fram-
stående forskare och lyssna på när de berättar om sitt 
arbete.

Internationell samverkan
Samverkan sker i allt högre utsträckning på en 
internationell arena. Tillsammans med sina sam-
arbetspartner deltar LiU aktivt i delegationsresor 
och konferenser samt i nätverk och internationella 
utvecklingsprojekt för att gemensamt bidra till en 
internationaliserad agenda. Under detta avsnitt redo-
visas LiU:s engagemang i några av dessa samverkans-
initiativ, ytterligare information om LiU:s internatio-
naliseringsarbete återfinns i kapitel 5.

Vad gäller lärosätets deltagande i internationel-
la samverkansnätverk ligger fokus på universitets-, 
näringslivs- och regionutvecklingsfrågor. Inom ramen 
för UIIN (University Industry Innovation Network) 
deltar LiU aktivt i att ta fram en internationell 
samverkansmodell för universitets-/näringslivssam-
verkan. Under året har fokus varit på att professiona-
lisera arbetet med LiU:s strategiska partner. LiU har 
även presenterat sin samverkansforskning rörande 
”Smarta städer” vid UIIN:s årskonferens i London.

Inom nätverket ECIU (European Consortium 
of Innovative Universities) finns en tydligt markerad 
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ambition att genom en systematisk och kontinuerlig 
interaktion mellan forskning, innovation och utbild-
ning bidra till regional tillväxt och social utveckling. 
Nätverket har under året tagit fram en rad policy-
dokument på EU-nivå.

En annan del av samverkansarbetet innefattar 
internationella utvecklingsprojekt med LiU:s stra-
tegiska partner. Här har LiU tillsammans med Saab 
fortsatt uppbyggnaden av en gemensam infrastruktur 
för forskning, utveckling och innovation i Brasi-
lien, bland annat genom ett aktivt deltagande i de 
Svensk-Brasilianska innovationsveckorna under 
hösten.

I linje med ovan har lärosätet även, på uppdrag 
av regeringen, engagerat sig i ”The Swiss-Sweden 
Innovation Initiative” (SWII). Det är ett statsstött 
utvecklingsprogram för att öka den transnationella 
innovationsförmågan i samverkan mellan svensk 
och schweizisk akademi och näringsliv, ett arbete där 
även LiU:s strategiska partner Saab och ABB ingår. 
Ett liknande program drivs i Bosnien-Hercegovina i 
samverkan med olika organisationer. Där har en ut-
vecklingsfond satts upp för att stödja innovation och 
tillväxt i svensk-bosniskt näringsliv.

PROJEKTET INSA
Under 2018 har LiU även genomfört en kartläggning 
av lärosätets pågående internationella samverkans-
projekt med icke-akademiska partner inom ramen 
för det Vinnovafinansierade projektet ”Internatio-
nalisering av samverkan” (INSA). Kartläggningen 
identifierade 120 pågående projekt i samverkan 
mellan företag, myndigheter, stiftelser, skolor, sjuk-
hus, föreningar och forskningsinstitut. Några projekt 
drivs av ett fåtal personer, i andra är ett stort antal 
partner organisationer från många länder involve-
rade. Utifrån kartläggningen har ett 30-tal projek-
tägare intervjuats kring sina projekt och givit sina 
bilder av hinder och möjligheter inom internationell 
samverkan.

Skolsamverkan
Samverkan mellan LiU och skolvärlden sker såväl på 
förvaltningsnivå som genom kontakter mellan forska-
re vid LiU och skolledare, lärare och elever i skolorna. 
Den rådande och stundande lärarbristen har präglat 
flera av dialogerna under året. Till exempel anordna-
des ett samråd kring förskolan på Campus Norrkö-
ping, där företrädare för förskoleverksamhet runt om 
i regionen diskuterade kompetensförsörjning med 
programansvariga och forskare från LiU.

Tillsammans med skolhuvudmännen i regio-
nen identifierades under året digitalisering som ett 
gemensamt utvecklingsområde, och skolans digitali-
sering har varit temat för flera av de aktiviteter som 
under året anordnats för personal i skolvärlden. Årets 
skolledarkonferens handlade om att leda digitalt ut-
vecklingsarbete och årets träff för lärare med utveck-

lingsuppdrag fokuserade på utvärdering av digitala 
verktyg för undervisning. Nytt för i år är att LiU har 
haft en gemensam seminarieserie för utvecklings-
ledare och IKT-pedagoger hos skolhuvudmännen, 
samt lärarutbildare vid LiU. Här har temat varit att 
utveckla digital kompetens. LiU har också presenterat 
forskningsresultat och utvecklingsarbete inom lärar-
utbildningen med fokus på just digitalisering i möten 
med skolchefer och skolpolitiker i regionen.

I samband med Östergötlands Länsstudiedag ar-
rangerade LiU flera program för lärare. Programmen 
behandlade bland annat aktuella frågor för lärare 
i religion och historia. Lärare i fysik, kemi, biologi, na-
turvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap 
fick även i år möjlighet att delta i Vetenskapsdagen 
vid LiU inom ramen för Länsstudiedagen.

Under året har skolelever haft möjlighet att 
besöka LiU, exempelvis under Populärvetenskapliga 
veckan, eller när den nationella tävlingen Teknik-
åttan hade sin riksfinal i Norrköping. Elever har också 
haft möjlighet att besöka Visualiseringscenter C, 
Fenomenmagasinet och Datamuseet IT-ceum. Det 
övergripande syftet med dessa skolsamverkans-
aktiviteter är att stimulera intresset för de relaterade 
skolämnena.

Integrationssatsningar för nyanlända
Detta avsnitt presenteras i Internationaliseringskapit-
let längre fram i årsredovisningen.

Utbildningssamverkan
Linköpings universitet har ett utbildningsutbud som 
domineras av långa kvalificerade program med en 
tydlig professionsinriktning som till exempel läkare, 
lärare, ingenjör, ekonom och socionom. Det gör att 
en nära samverkan med yrkeslivet blir både naturlig 
och nödvändig för att skapa god kvalitet i utbildning-
arna. Samverkan tar sig många olika former, exem-
pelvis som verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
projekt- och examensarbeten, studentmedarbetare, 
gästföreläsningar, uppdragsutbildningar, mentorskap 
och involvering av yrkeslivet i utvecklingsarbete och 
beslutande organ.

Genom portalen studentuppdrag.se kan nä-
ringslivet såväl som offentliga organisationer ta del 
av studenternas kunskapstillgångar för att skapa nya 
insikter och utveckla sin verksamhet. Som en del i ut-
bildningen genomför studenterna uppdrag kopplade 
till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant 
erfarenhet och företag och organisationer kan knyta 
en tidig kontakt med framtida medarbetare. På webb-
platsen finns i dag ett 40-tal näringslivsanknutna 
projektkurser vid LiU upplagda.

Som studentmedarbetare i någon av regionens 
kommuner eller kommunala bolag får LiU:s stu-
denter goda möjligheter att omsätta sina teoretiska 
kunskaper till praktik samtidigt som de får värdefull 
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arbetslivserfarenhet. Studentmedarbetarna är en 
viktig resurs för kommunerna eftersom de bidrar 
med ny kunskap och nya infallsvinklar inom en rad 
olika kompetensområden. Att vara studentmedar-
betare innebär en timanställning under ett år där 
sistaårsstudenter arbetar upp till 20–25 procent av en 
heltidsanställning.

Uppdragsutbildning
Under 2017 kom ett beslut om en strategi för en ökad 
volym av uppdragsutbildning vid LiU (LiU-2017-
02278). Beslutet innebär att LiU ska arbeta med 
uppdragsutbildning utifrån visionen ”Uppdragsut-
bildning i samverkan – för ett livslångt lärande på 
vetenskaplig grund och för kvalificerade analyser av 
nuvarande och framtida kompetensbehov.”

Beslutet innebär bland annat att LiU, från och 
med den 1 januari 2018, har en universitetsgemen-
sam funktion kallad LiU Uppdragsutbildning för att 
i samverkan med det omgivande samhället, utveckla 
och erbjuda uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildningen ger möjlighet att föra in 
yrkeslivets viktiga problem i den akademiska miljön, 
för att på så sätt skapa en bas för utveckling av utbild-
ning och forskning.

Den verksamhet vid LiU som rör uppdragsutbild-
ning utvecklades på flera sätt positivt under 2018:

• Institutionerna, fakulteterna, LiU Uppdrags-
utbildning och universitetsförvaltningen har 
tillsammans utvecklat LiU-rutiner i arbetet med 
uppdragsutbildning.

• Antalet utbildningsprojekt som hanteras med 
hjälp av LiU Uppdragsutbildning har successivt 
ökat under året och var i slutet av året över 70 
stycken. Det handlar om förfrågningar, projekte-
ring av utbildning, att kursstart inväntas, pågåen-
de kurser och, i ett par fall, avslutade kurser. Till 
hösten startade ett helt program för Validering av 
barnskötare till förskollärare (3,5 år).

• Tillsammans med 2 institutioner har LiU 
Uppdragsutbildning under året arbetat med ett 
Vinnova finansierat samverkansprojekt som kom-
mer att leda till fortsatt samverkan med närings-
liv om uppdragsutbildning. I projektet deltar ett 
antal företag: Saab, ABB, Scania och Telia samt 
intresseorganisationen Företagarna. Syftet med 
projektet är att dels ge kunskap om den process i 
vilken akademi och företag tillsammans identifie-
rar kunskapsbehov inom digitaliseringsområdet 
(det vill säga om hur samverkan går till), dels 
leda fram till en uppdragsutbildning inom detta 
område. Under hösten planerade LiU Uppdrags-
utbildning, med finansiering av AI Competence 
Sverige, för en kommande större workshop om 
AI i uppdragsutbildning med forskare och repre-
sentanter från näringsliv och offentlig sektor.

Forskningssamverkan och genomslag
Genom en utvecklad dialog och spetsforskning i nära 
samverkan med samhälle och näringsliv – regionalt, 
nationellt och internationellt – bidrar LiU till en sam-
hällsutveckling baserad på kunskap. Under det gång-
na året har en rad ytterligare exempel på forskningens 
nyttiggörande och samhälleliga genomslag tagits fram 
i form av såväl skrivna som filmatiserade fallstudier, 
så kallade impact case studies.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visuali-
sering, CMIV, grundades på initiativ av Linköpings 
universitet, dåvarande Landstinget i Östergötland och 
Linköpingsföretaget Sectra. CMIV var först i världen 
med att göra 3D-bilder i färg från datortomografidata 
av människans inre. Hjärtundersökningar, virtuella 
obduktioner och djupseende vid hjärnoperationer är 
några av de tillämpningar som forskningen vid CMIV 
bidragit till. CMIV knyter även till sig industridokto-
rander, något som bidrar till att skapa en god kontakt 
med, samt nytta för, svenskt näringsliv. Forskningen 
på CMIV har också gett upphov till flera nya svenska 
företagsbildningar under senare år.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) 
vid Linköpings universitet är en enhet för forskning 
och samverkan kring kommunal utveckling, i nära 
samarbete med samtliga kommuner i Östergöt-
land. Forskningsresultat från CKS har bidragit till 
utveckling av nya strategier, policyer och arbetssätt 
samtidigt som ny kompetens förbättrat kommu-
nens förmåga att hantera sin omgivning. Man har 
bland annat bistått kommunerna i att organisera 
arbetsmarknadsenheter för att bättre kunna hantera 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och 
beskrivit riktlinjer för hur socialtjänsten kan göras 
mer lättillgänglig i en kommun.

Ett tredje exempel på såväl god samverkan som 
stort genomslag är den forskning och utveckling som 
bedrivs inom ramen för Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande vid LiU, där forskningsgrup-
pen för internet, hälsa och klinisk psykologi var bland 
de första i världen att utveckla internetbaserad kogni-
tiv beteendeterapi (iKBT). Den banbrytande verk-
samheten med att utveckla och testa användningen av 
internet vid psykologisk behandling tillsammans med 
patientgrupper och sjukvård är världsledande.

Uppdragsforskning
Figur 4.2 visar uppdragsforskningens omfattning vid 
LiU de senaste 5 åren. Den totala volymen uppdrags-
forskning har under de senaste 3 åren legat tämligen 
konstant. Generellt sett har ett ökat fokus på sam-
verkan och nyttiggörande i forskningsfinansiärernas 
programutlysningar inneburit ett minskat behov av 
uppdragsforskning, då företag och organisationer ofta 
deltar i dessa projekt.
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Extern studiefinansiering 
av doktorander
Tabell 4.3 visar antalet forskarstuderande (årsarbe-
tare) där studiestödet direkt finansieras av närings-
liv, landsting och andra offentliga myndigheter och 
organisationer. För universitetets del är detta en 
viktig kontaktyta mot det omgivande samhället och 
ett nyckeltal som belyser universitetets attraktivitet 
ur ett samverkansperspektiv. Samverkan är också 
betydelsefull för studiefinansieringen i utbildningen 
på forskarnivå.

Från en tidigare ganska konstant nivå ökade 
andelen externfinansierade forskarstuderande under 
2016, framför allt från näringslivet då ett antal större 
samverkansprojekt med industridoktorander påbör-
jats. Under 2017 och 2018 har inga större förändring-
ar noterats, könsfördelningen är dessutom oförändrat 
jämn. Andelen externfinansierade forskarstuderande 
ligger totalt sett på cirka 20 procent.

Adjungerade lärartjänster
De adjungerade lärartjänsterna är en mycket viktig 
kontaktlänk med det omgivande samhället och tillför 
universitetet kunskaper och perspektiv utifrån. De 
fungerar också som en kontakt i andra riktningen och 
förmedlar impulser från universitetet ut i näringsliv 
och samhälle.

Tabell 4.4 visar antalet adjungerade lärare vid 
LiU. Antalsmässigt dominerar medicinskt och tek-
niskt vetenskapsområde, men även inom humanis-
tisk-samhällsvetenskapligt område finns det adjung-
erade lärartjänster. Under den senaste 3-årsperioden 
har framför allt antalet adjungerade lektorer stegvis 
ökat. En av förklaringarna till detta är utbyggnaden 
av LiU:s decentraliserade läkarutbildning. Totalt sett 
närmar sig andelen adjungerade tjänster cirka 10 
procent av hela lärarkåren.

Tabell 4.3 Antal forskarstuderande (årsarbetare) med anställning utanför LiU
2016 2017 2018

Totalt Kvinnor/Män (%) Totalt Kvinnor/Män (%) Totalt Kvinnor/Män (%)

Anställning inom näringslivet 33 24/76 31 26/74 31 29/71

Anställning som läkare 59 49/51 65 52/48 66 50/50

Anställning vid statlig myndighet/kommun/landsting 59 71/29 56 66/34 54 69/31

Totalt antal forskarstuderande 151 52/48 152 52/48 151 52/48

Tabell 4.4 Adjungerade lärartjänster
2016 2017 2018

Totalt Kvinnor/Män (%) Totalt Kvinnor/Män (%) Totalt Kvinnor/Män (%)

Adjungerade professorer 47 15/85 42 14/86 40 10/90

Adjungerade universitetslektorer 65 38/62 78 37/63 91 37/63

Adjungerade universitetsadjunkter 23 57/43 19 63/37 19 58/42

Totalt antal adjungerade lärartjänster 135 33/67 139 34/66 150 33/67

En adjungerad lärare har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetet och arbetar deltid. Syftet med en adjungerad anställning är att tillföra sådan kompetens som 
normalt inte finns vid universitetet. Anställningens omfattning varierar mellan 20 och 50 procent.

Figur 4.2
Intäkter för uppdragsforskning fördelat på finansiärgrupper (tkr)
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Med uppdragsforskning menas forskning som en enskild forskare eller forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet, kommun, organisation eller ett företag.
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Innovationsstöd och värdeskapande
LiU Holding
Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) 
medverkar till att kunskap vid Linköpings universi-
tet kan komma det omgivande samhället till gagn. 
Verksamheten genomförs utifrån 2 huvudprocesser 
– Innovation samt Samverkan. Inom Innovation 
finns universitetets innovationskontorsuppdrag LiU 
Innovation, investeringsverksamheten LiU Invest 
och den helägda inkubatorn LEAD i Östergötland AB 
(LEAD). Inom Samverkan finns delar av universite-
tets stöd för regional tillväxt, LiU Relation, samt de 
helägda dotterbolagen Spetsa AB med forskarkonsul-
ter och Unitalent AB med studentkonsulter. Resultat-
redovisning för LiU Holding visas i tabell 6.14.

LiU Invest
En viktig del i LiU Holdings uppdrag är att på ett 
tidigt stadium göra investeringar i forskningsnära 
bolag och därmed utveckla LiU:s idébank. Det sker 
genom enheten LiU Invest. Under 2018 har 4 nyin-
vesteringar gjorts till ett totalt belopp om 1,28 mnkr. 
Vid utgången av 2018 var LiU Invest delägare i 18 
bolag, vilket ska jämföras med 15 bolag vid utgången 
av 2017. Det totala värdet på portföljen räknat utifrån 
bolagsvärde vid senaste nyemission uppgick till 12,3 
mnkr vid utgången av 2018, vilket ska jämföras med 
10,5 mnkr vid utgången av 2017. Under året har 
aktier till ett totalt belopp om 120 tkr avyttrats, ett 
bolag har begärts i konkurs. Totalt ger detta en vär-
detillväxt på 1,8 mnkr för året med hänsyn taget till 
insatt kapital, uttaget kapital och värdeförändring på 
portföljen. Över en 5-årsperiod ligger värdetillväxten 
med samma beräkningsmodell på +2,88 mnkr vilket 
ger en genomsnittlig årlig avkastning på 8,8 procent 
på ingående värde plus investerade belopp.

LiU Innovation
LiU Innovation är LiU:s innovationskontor som fång-
ar upp nya innovativa idéer genom fysisk närvaro på 
LiU:s campus, via webbplatsen liuinnovation.se och 
riktade aktiviteter inom befintliga strukturer. Upp-
draget består av 3 delar:

• Att ge rådgivning och praktisk hjälp med att 
förverkliga innovativa idéer från forskare och 
studenter, till exempel genom kommersialisering, 
detta under namnet ”Idéresan”.

• Att öka studenters och forskares intresse och 
kunnande inom innovation och entreprenörskap.

• Att komplettera forskningsprojekt med verktyg 
och processer så att projektresultat kommer till 
nytta i samhället.

LiU Innovation är aktiva på Campus Valla, Campus 
US, Science Park Mjärdevi och Campus Norrköping. 
För forskare sker arbetet till exempel inom Horisont 
2020, SSF-projekt, Vinnväxt Visual Sweden och 
Grants Office. För studenter handlar det huvudsakli-
gen om att LiU Innovation levererar inslag i befintliga 
program och kurser, men också andra aktiviteter som 
exempelvis LiU Game Conference.

LiU Innovation ansvarar vidare för Vinnovas 
anslag Validering för tillämpning (VFT1). Under året 
har 3,7 mnkr fördelats till sammanlagt 62 LiU-pro-
jekt. En andra omgång av studentinkubatorn LiU 
Impact Factory – inriktning mot sociala innovationer 
– har genomförts. Här erbjuds studenter rådgivning, 
verifieringsarbete samt tillgång till lokaler på Campus 
Valla och Campus Norrköping, hela tiden med fokus 
på de globala hållbarhetsmålen. LiU Innovation har 
erhållit finansiering från Vinnova för att i samarbete 
med LiU vidareutveckla detta arbete. LiU Innovation 
tillhandahåller även en nod för initiativ inom Life 
Science SWELife (anslag till innovationsprojekt) och 
3i (industrikontakter). LiU Innovation styrs utifrån 
ett antal operativa nyckelindikatorer, se figur 4.5.

Figur 4.5
Resultat 2018 Innovationsstöd
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728 riktade kontakter, varav 335 med studenter och 393 med forskare.

208 nya idéer, varav 115 från studenter och 93 från forskare.

67 projekt, varav 26 från studenter och 41 från forskare, som utvecklats vidare.

20 juridiska former, varav 10 från studenter och 10 från forskare. 

12 projekt, varav 5 från studenter och 7 från forskare, som gått vidare till 
inkubering, uppnått viss omsättning eller attraherat externt kapital. 
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LEAD
LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer 
och erbjuder idébärare och entreprenörer med skal-
bara idéer, inom regionens och LiU:s styrkeområden, 
en effektiv och behovsanpassad process för att snabb-
are och med lägre risk utvecklas till expansiva företag. 
LEAD har ett tätt samarbete med LiU Innovation och 
andra aktörer inom innovationsdriven näringslivs-
utveckling för att leta efter idéer. LEAD samarbetar 
regionalt och nationellt med partner, innovationssys-
tem, andra inkubatorer, investerare och storbolag för 
att ge bolagen i LEAD nätverk för att lyckas.

Under året har över 71 idéer granskats varav 20 
passerat det nyutvecklade förinkubations-program-
met, 13 har antagits till verifiering och 3 har antagits 
till inkubation. Av antagna inkubatorbolag kommer 3 
från LiU. Vidare har 2 pilotomgångar av Venture Cre-
ation by LEAD Entrepreneurs in Residence påbörjats. 
Här matchas potentiella innovationer från akademi 
och näringsliv med unga drivna individer som under 
LEAD:s entreprenörs-traineeprogram marknadsve-
rifierar idéerna samtidigt som de får utbildning inom 
affärsutvecklingsmetodik. Som ett resultat av detta 
har 2 bolag startats, ett potentiellt spin-off, 2 nya 
affärsområden har identifierats och 9 studententre-
prenörer utbildats. LEAD:s 52 alumnibolag sysselsät-
ter över 426 personer och omsätter knappt 600 mnkr. 
Ett flertal alumnibolag blev uppköpta under året, 
exempelvis köpte Microsoft företaget Simplygon som 
etablerat ett kontor i Linköping.

LEAD finansieras av Linköpings universitet, 
Norrköpings kommun och Linköpings kommun samt 
Vinnova.

LiU Relation
LiU Relation utgör en stödfunktion för att utveckla 
samverkan mellan LiU:s kärnverksamheter och det 
omgivande samhället. LiU Relation bedriver kon-
taktverksamhet med kommunala aktörer samt små 
och medelstora företag (SME) för att tillsammans sti-
mulera regional tillväxt och nyttiggörande. Verksam-
heten har under året utvecklat sitt arbetssätt och sina 
verktyg för att uppnå en ökad samverkan. Konceptet 
”Väx med LiU” har kommunicerats till över 4 400 
personer. Under året har LiU Relation hanterat 96 
förfrågningar från externa organisationer. Som stöd 
i arbetet har under året databasen ”CaseBase” tagits i 
full drift.

LiU Relation har under året avvecklat de 8 avtal 
med kommuner om riktad akademi-näringslivssam-
verkan som varit centrala i arbetet under många år. 
Från årsskiftet kommer dialogen istället att ske i sam-
arbete med regionens samtliga kommuner med fokus 
på att ta del av kunskap från LiU, men även tillföra 
nya insikter kring utbildning och forskning vid LiU.

Samverkansprojektet Access, som delfinansierats 
av Tillväxtverket och genomförts i samarbete med 
Uppsala universitet och Örebro universitet, har under 
året bidragit till test av nya, och utvecklat befintliga, 

verktyg och arbetssätt för ökad samverkan mellan 
akademi och SME. Ett populärvetenskapligt magasin 
har tagits fram, där samverkansprocessen 5i beskrivs 
liksom olika verktyg och metoder som utvecklats.

Genom portalen studentuppdrag.se har det 
inkommit 59 uppdrag från externa uppdragsgivare 
vilket resulterat i minst 35 studentsamarbeten. Flera 
lärosäten har visat intresse för att kopiera konceptet. 
Under året har 53 så kallade SMART-möten genom-
förts, liksom uppsökande verksamhet för att fånga 
upp hur företag i regionen kan utvecklas och växa 
med hjälp av kompetens från LiU. 15 av dessa besök 
har resulterat i forskningssamarbeten där ansökning-
ar om förstudiemedel, inom ramen för Access-projek-
tet, har beviljats. Vid arrangemanget ”Society Quest 
– Hållbara städer” knöts kontakter mellan forskare, 
näringsliv och offentliga organisationer som ledde 
till en gemensam ansökan till Vinnova för projektet 
”Störningsfri stad” som därefter beviljades med 4,9 
mnkr under 3 år.

Spetsa AB
Spetsa AB förmedlar och säljer skräddarsydd kompe-
tensutveckling, uppdrag som utförs av forskare och 
lärare vid LiU. Syftet är att öka samverkan mellan det 
omgivande samhället och universitetet och låta fors-
kares och lärares spetskompetens komma till nytta. 
Under året har ett 80-tal forskare utfört uppdrag och 
Spetsa har omsatt cirka 9 mnkr. Spetsa har bland an-
nat fortsatt att projektleda och driva ”Korta vägen”, en 
arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker 
som LiU drivit tillsammans med Folkuniversitetet på 
uppdrag av arbetsförmedlingen. LiU har under året 
startat en egen enhet för uppdragsverksamhet, LiU 
Uppdragsutbildning, som i kombination med LiU:s 
nya riktlinjer för bisysslor framöver kommer att redu-
cera Spetsas verksamhet.

Unitalent AB
Unitalent AB är ett studentkonsultbolag som förmed-
lar kompetens från LiU i form av skräddarsydda kon-
sultuppdrag genomförda av studenter. Under året har 
över 100 studenter från alla 4 fakulteterna genomfört 
närmare 90 uppdrag och Unitalent har omsatt cirka 
3 mnkr. Intresset och efterfrågan ökar bland både 
studenter och kunder. Unitalent och Spetsa har under 
året ökat samarbetet och användandet av gemensam-
ma funktioner, detta under gemensam vd och styrelse.

Övrig verksamhet
Regionalt fortsätter samarbetet inom samarbetsor-
ganisationen East Sweden Business Region (ESBR). 
Här fortsätter arbetet med regionens 5 utpekade 
styrkeområden inom ”Smart specialisering” där LiU 
Innovation och LiU Relation bland annat medverkar 
genom att matcha behoven hos regionens företag med 
kunskap från LiU, exempelvis genom Society Quest 
och i olika EU-ansökningar. LiU Holding medverkar 
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även aktivt under regionens innovationsvecka – East 
Sweden Innovation Week.

LiU Holding är fortsatt aktivt verksamt, nu med 
ordförandeskap, inom Föreningen Universitetshol-
dingbolag i Sverige (FUHS) som driver frågor som är 
gemensamma för holdingbolag och innovationskon-
tor. Vidare är LiU Holding aktivt i Swedish Network 
for Innovation and Technology Transfer Support 
(SNITTS) samt, på uppdrag från LiU, i MIRAI 
(forsknings- och innovationssamverkan Sverige–
Japan) och ECIU (European Consortium for Innova-
tive Universities).

Alumniverksamhet
För Linköpings universitet är det viktigt att behålla 
kontakten med före detta studenter (alumner) och 
att bygga en ömsesidig relation. Av cirka 109 000 
alumner finns i dagsläget cirka 25 400 medlemmar i 
universitetets centrala alumninätverk (LiU Alumni) 
varav cirka 3 100 är bosatta utanför Sverige. Interna-
tionellt har LiU flest alumner i Tyskland, Frankrike, 
USA och Norge.

LiU:s alumner är viktiga i arbetet med nationell 
och internationell studentrekrytering. De är även 
värdefulla för att säkerställa kvaliteten i de utbild-
ningar som LiU erbjuder samt för nuvarande stu-
denter. De ger återkoppling på sin utbildning genom 
att sitta med i programråd och svara på enkäter och 
stöttar sin gamla utbildning genom att komplettera 
undervisningen med ett arbetsrelaterat perspektiv. 
Alumnerna öppnar dörrarna till sina arbetsplatser för 
studenters examensarbeten och praktik samt delar 
med sig av sina nätverk och erfarenheter. För att ge 
studenter en inblick i det kommande arbetslivet blir 
alumner inbjudna för att föreläsa, vara mentorer och 
delta på mässor. Alumnerna tillhör LiU:s viktigaste 
ambassadörer.

I syfte att bygga och bibehålla relationer anord-
nar LiU Alumni en rad alumnträffar, nationellt och 
internationellt. I år bjöds exempelvis medlemmarna 
in till en middag under Kalasmottagningen, då nya 
studenter välkomnades till LiU. Internationellt har 
alumner bjudits in till träffar i bland annat Kina, 
USA, Japan, Singapore och Storbritannien.

Ett viktigt och årligen återkommande event 
för alumniverksamheten är Årets alumn, som 2018 
firades för åttonde året i rad på Campus Valla. Det är 
ett sätt för Linköpings universitet att uppmärksamma 
alumner som utmärker sig genom sina insatser och 
sitt engagemang. Årets utmärkelse gick till Rebecka 
Le Moine och Eva Uustal, för deras insatser inom 
biologisk mångfald respektive trygg förlossningsvård.

Under året har tid ägnats åt att kvalitetssäkra 
alumniverksamheten inför den nya dataskyddsför-
ordning som trädde i kraft i maj. En ny budskaps-
plattform för den centrala alumniverksamheten har 
också arbetats fram.

Via nyhetsbrev, LiU Magasin och sociala medier upp-
dateras alumnerna kontinuerligt om sitt lärosäte och 
kan därmed hjälpa till att sprida LiU:s goda rykte.

Donationsverksamhet
Donationer från privatpersoner och företag blir en 
allt viktigare finansieringskälla av högre utbildning 
och forskning. LiU har därför beslutat att arbeta för 
att säkerställa möjligheterna att ta tillvara omgivning-
ens engagemang i LiU:s verksamhet och även bidra 
till att LiU fortsättningsvis ska vara konkurrens-
kraftigt. Därmed har LiU Donation utvecklats och 
inrättats.

Verksamheten organiseras i syfte att stärka LiU:s 
olika forsknings- och utbildningsmiljöer samt för att 
upprätthålla och vidareutveckla goda relationer med 
LiU:s givare. Uppdraget som påbörjades i slutet av 
året innebär att LiU på lång sikt ska attrahera externt 
kapital med stöd från filantroper inom företag och 
stiftelser samt privatpersoner.

Då LiU fyllde 40 år erhölls en penninggåva till en 
jubileumsstiftelse från Norrköpings och Linköpings 
kommuner samt Region Östergötland. Stiftelsen har 
under året registrerats och ett utvecklingsarbete kring 
hur stiftelsen ska fungera som ett verktyg för att ta 
emot och förvalta långsiktiga gåvor pågår.

I samband med LiU:s satsning på Student-
huset, Campus Valla, har LiU Donation initierat och 
förberett en insamlingskampanj som ska erbjuda 
potentiella donatorer att bidra till ett framstående och 
dynamiskt studenthus.

LiU Donation har under året förvaltat LiU:s 
tidigare givarrelationer, ett antal nya givare har till-
kommit och vissa samarbetsprojekt har avslutats. Ett 
flerårigt forskningsprojekt, ”Matematikens didaktik”, 
som finansierats av Norrköpings och Linköpings 
kommuner avslutades under året med en konferens. 
Ett flertal lärare, forskare och politiker deltog för att 
inspireras och dela med sig av sina erfarenheter.
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Figur 4.6
Alumninätverk

Kartan visar aktiva alumner i LiU:s alumninätverk runt om i världen. Flest medlemmar finns i Sverige. Tyskland, USA, Frankrike, Norge, Storbritannien och
Kina är också välrepresenterade. Källa: Alumninätverkets databas.
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KAPITEL 5

GEMENSAMT FÖR 
VERKSAMHETEN
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Strategiskt samarbete
Linköpings universitet har under året fortsatt sitt ar-
bete med att stärka och utveckla det såväl inom- som 
utomeuropeiska strategiska samarbetet. Inom Europa 
har ett intensifierat samarbete skett inom ramen 
för nätverket European Consortium for Innovative 
Universities (ECIU) där bland annat beslut tagits om, 
och arbete påbörjats med, att utarbeta en gemensam 
ansökan om deltagande i pilotfasen för ”European 
University Networks” inom ramen för det europeiska 
Erasmusprogrammet.

Vad gäller utomeuropeiska strategiska samar-
beten har ambitionen att utveckla samarbeten i de 
utvalda länderna/regionerna sydöstra Kina, sydöstra 
Afrika samt Brasilien fortsatt under året, med fokus 
på framför allt Kina och Afrika. Kännetecknande 
för dessa strategiskt utvalda områden är, utöver den 
geografiska prioriteringen, att de också tydligt knyter 
an till LiU:s samverkan med icke-akademisk part. I 
syfte att skapa en täckande bild av LiU:s internatio-
nella samverkan med icke-akademiska parter har det, 
inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet 
”Internationalisering av samverkan (INSA)”, under 
året gjorts en kartläggning av denna kategori inter-
nationella samarbeten. Kartläggningen blir en del av 
underlaget för den internationaliseringsstrategi som 
ska tas fram under 2019.

De strategiska samarbetena med universitet i 
sydöstra Kina, och framför allt i Linköpings syster-
stad Guangzhou har fortsatt och utökats under året. 
Forskningssamarbetet kring forskningscentrumet 
inom Sustainable Urban Development som LiU 
driver tillsammans med Guangzhou University har 
fortlöpt, om än med vissa logistiska svårigheter, och 3 
nya projektansökningar har tagits fram. I november 
arrangerades en 4:e workshop inom ramen för detta 

forskningssamarbete, för första gången i Sverige och 
Linköping, och för första gången med ett deltagande 
av såväl svenska som kinesiska representanter från 
näringslivet.

Den uppdragsutbildning där LiU:s lärarutbild-
ning utbildade kinesiska låg- och mellanstadielärare i 
hållbarhet som genomfördes för första gången under 
2017, utfördes även under 2018.

Ytterligare en utveckling inom samarbetet med 
Linköpings systerstad Guangzhou är att LiU under 
året bjudits in att ingå som medlem i ”Alliance of Gu-
angzhou International Sister-City Universities” som 
har initierats av Guangzhou University.

Även det strategiska samarbetet i sydöstra Afrika 
har utvecklats. En del i denna utveckling består i 
att LiU under året gick med i det 2-åriga projektet 
”South Africa – Sweden University Forum” (SASUF) 
där utöver LiU, och koordinerande Uppsala universi-
tet, ytterligare 12 svenska och 23 sydafrikanska läro-
säten deltar. Projektet, som är ett samarbetsprojekt 
mellan universitet, organisationer och myndigheter i 
Sverige och Sydafrika, finansieras av Stiftelsen för in-
ternationalisering av högre utbildning och forskning, 
(STINT), sydafrikanska National Research Founda-
tion (NRF) och Department of Higher Education and 
Training (DHET).

Samarbetet med the Inter-University Council 
for East Africa (IUCEA), som initierades under 2017, 
fortsatte att utvecklas under året med fokus på att, 
med stöd från Sida, utveckla ett ”Leadership Capacity 
Building Program” för universitet i östra Afrika.

LiU:s omfattande övriga samarbeten i sydöstra 
Afrika fortsatte under 2018. Detta gäller såväl de 
samarbeten som pågår i Kenya, framför allt med Moi 
University i Eldoret där såväl Medicinska fakulteten 
som Utbildningsvetenskap är mycket aktiva, som de 
omfattande Sidasamarbetena med framför allt Uni-

INTERNATIONALISERING

 Att LiU arrangerade den femte upplagan av the 
Nordic Conference on Climate Change Adaptation 
tillsammans med Norrköpings kommun och SMHI 
är en av många viktiga händelser under året. 

REKTOR HELEN DANNETUN
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versity of Rwanda som koordineras av Matematiska 
institutionen vid LiU.

Den satsning på nationellt samordnat samarbete 
med japanska lärosäten som påbörjades under 2016 
fortsatte under året. Mirai (”framtid” på japanska), är 
ett STINT-finansierat forskningsfokuserat samarbets-
projekt mellan 7 svenska och 8 japanska universitet, 
med fokus på forskningsområdena Materials Science; 
Sustainability; Ageing samt Innovation. Projektet har 
en övergripande koppling till så kallade large scale 
research faciliteter (i Sverige Max IV och ESS; i Japan 
J-PARC och Spring-8). Under 2018 genomfördes i 
Japan flera workshoppar, doktorandkurser och ett 
stort seminarium där Sverige deltog. Några välbesök-
ta workshoppar genomfördes även i Sverige. Under 
2018 firade Sverige och Japan 150 år av diplomatis-
ka relationer, Mirai var nationellt ansvarigt för den 
akademiska delen av firandet. Vid LiU har projektet 
hittills resulterat i 4 nya samarbeten och ökad fors-
kar- och ledningsmobilitet. Mirai-lärosätena planerar 
ett 5-årigt fortsättningsprojekt med start 2020.

LiU har under året haft besök av ett stort antal 
internationella delegationer. Bland dessa kan särskilt 
nämnas de olika ambassadörsbesök som ägt rum 
då LiU har välkomnat Namibias, Kroatiens, Kinas, 
Litauens, Nederländernas, Kanadas, Tysklands och 
Frankrikes ambassadörer.

Internationell mobilitet 
genom utbytesavtal
Basen för utbytesverksamheten vid LiU är utbytesav-
tal med drygt 400 universitet i över 50 länder. Totalt 
under läsåret 2017/2018 deltog cirka 560 utresan-
de LiU-studenter och 1 100 inresande studenter i 
utbyten inom ramen för dessa avtal, se figur 5.1 och 
tabell 5.2.

Figur 5.1
Studentmobilitet inom utbytesavtal 
samt övriga program och avtal
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För varje student som genomför en utbytesperiod vid 
ett lärosäte inom Europa, tar LiU emot 2 studenter 
från ett europeiskt lärosäte, en obalans som är tämli-
gen konstant och som inte är unik bland de svenska 
lärosätena. För utbyten utanför Europa har balan-
sen tidigare år varit god, men har sedan 2016/2017 
förändrats något. Under 2017/18 reste 244 studenter 
till partneruniversitet utanför Europa medan 438 
studenter från universitet utanför Europa valde 
att studera en utbytesperiod vid LiU, se tabell 5.2. 
Förändringen kan härledas till genomförandet av 
LiU Summer Academy, som attraherar en stor andel 
studenter från universitet utanför Europa. Sommar-
akademin är ett initiativ som tillkommit bland annat 
för att skapa balans inom vissa utbytesavtal. Varje 
inkommande student räknas om till 0,25 platser för 
utresande studenter, varför obalansen ser större ut 
än den i själva verket är, då statistiken baseras på det 
antal personer som deltar i utbytena.

Intresset för att delta i utbytesstudier är relativt 
jämnt fördelat mellan kvinnor och män, med något 
fler utresande kvinnor än män medan det omvända 
förhållandet gäller för antalet inresande kvinnor 
respektive män.

Utresande
Över en 10-årsperiod fram till 2015/16 ökade antalet 
utresande LiU-studenter med cirka 30 procent, men 
det har sedan dess minskat med knappt 20 procent. 
Minskningen är generell för alla LiU:s fakulteter, men 
störst inom lärarutbildningen. De svenska lärosätena 
har på nationell nivå uppmärksammat frågan om 
att lärarutbildningarna har svårt att få ut studenter 
i ordinarie Erasmus + och bilaterala studieprogram. 
Däremot deltar lärarstudenter vid LiU i så kallade 
short stays, utbytesperioder/VFU som är kortare än 
en månad och som bättre passar in i studiegången. 
Dessa kortare utbyten finns inte längre med i statisti-
ken på grund av ett nytt mobilitetssystem vid LiU, vil-
ket kan vara en delförklaring till minskningen under 
2016/2017. Andra möjliga förklaringar till att antalet 
utresande studenter minskat de senaste 2 åren kan 
vara mindre studentkullar, oroligheter i världen samt 
att studenter väljer att åka som freemoverstudenter 
istället för via utbytesavtal.

Utresande studenter till tredjeland utgjorde drygt 
hälften av alla utresande 2015/2016 och har sedan 
dess sjunkit till 43 procent, se tabell 5.2. Det är känt 
att ett antal studenter varje år väljer att göra studie-
uppehåll för att förlägga en periods studier vid till 
exempel vissa lärosäten i USA som LiU inte har något 
utbytesavtal med, perioder som man alltså själv an-
ordnar utanför ramen för studieprogrammet. Dessa 
perioder bidrar på samma sätt som utbytesstudier till 
studenternas internationella kompetens, men finns 
inte tillgängliga i statistiken. Detta är ett nationellt 
problem som LiU delar med andra svenska lärosäten.

52 Gemensamt för verksamheten
Linköpings universitet årsredovisning 2018



Inresande
Det totala antalet inresande utbytesstudenter har de 
senaste åren legat tämligen konstant. Sett till inresan-
de enbart från tredje land är ökningen hela 54 pro-
cent de senaste 3 åren, se tabell 5.2. Ökningen härrör 
till största delen från LiU Summer Academy.

Största utbytesländerna
De stora europeiska nationerna Frankrike, Tyskland 
och Spanien är bland LiU:s topp-5 när det gäller såväl 
in- som utresande studenter, se tabell 5.3. Utanför 
Europa är det LiU:s utbytesverksamhet med Kina och 
Singapore som har utvecklats starkt under senare år. 
Jämfört med förra året har antalet inresande studen-
ter från Kina ökat med över 65 procent. Detta kan 
bero dels på att LiU:s partneruniversitet i Kina har 
skickat en stor grupp studenter för att delta i sommar-
akademin, dels på den satsning som LiU har gjort i 
Guangzhouprovinsen i samband med det gemensam-
ma forskningscentrumet vid Guangzhou University.

Nya länder bland de 10 största utbytesländerna 
2017/18 är Taiwan, för såväl ut- som inresande stu-
denter inom utbytesprogrammen, Kenya för utresan-
de studenter liksom Japan för inresande studenter. 
Länder som istället utgått ifrån årets topp-10-lista är 
USA för både in- och utresande, Kanada för utresan-
de och Österrike för inresande studenter.

Avgiftsskyldiga studenter till 
utbildningsprogram på engelska
Den avgiftsfinansierade verksamheten har mycket 
olika omfattning för olika utbildningsområden och 
genererade totalt 47 mnkr under 2018, för 2017 var 
siffran 30 mnkr.

Den huvudsakliga rekryteringen av avgiftsskyl-
diga studenter till engelskspråkiga program sker via 
digitala satsningar som syftar dels till att öka antalet 
besök på utbildningssidorna, dels till att etablera en 
kontakt med de intresserade studenterna. LiU deltar 
endast i ett fåtal rekryteringsaktiviteter som innebär 
resor. Exempel på aktiviteter på plats inför antag-
ningen 2018 var besök på lärosäten i Brasilien och 
Sydkorea (tillsammans med andra svenska lärosäten), 
deltagande i utlandsstudiemässa i Indonesien samt 
aktiviteter för intresserade i Kina. Rekryteringsar-
betet är dock inte slut i och med antagningsbeskedet 
och för att motivera antagna studenter att ta sin plats 
i anspråk deltog LiU i seminarier för antagna på plats 
i Sydkorea, Indien och Kina, samt hade en grupp 
masterstudenter vid LiU som kontaktade antagna 
studenter.

Antalet nybörjare på de internationella master-
programmen framgår av tabell 5.4. Antalet studie-
avgiftsskyldiga registrerade ökade mellan 2017 och 
2018, se tabell 5.5.

Tabell 5.2 Studentutbyte inom EU-program samt övriga program och avtal
2015/2016 2016/2017 2017/2018

Totalt Kv/män (%) Totalt Kv/män (%) Totalt Kv/män (%)

EU-program Utresande 330 59/41 292 53/47 302 40/60

Inresande 691 42/58 704 44/56 621 40/60

Övriga program och avtal Utresande 365 52/48 302 52/48 261 63/37

Inresande 315 44/56 298 55/45 288 57/43

Sommaruniversitet Inresande 121 60/40 162 62/38 184 65/35

Totalt Utresande 695 44/56 594 53/47 563 61/39

Inresande 1127 48/52 1164 49/51 1093 48/52

 varav utanför EES Utresande 349 53/47 276 53/47 244 62/38

Inresande 371 59/41 408 59/41 438 61/39

EU-program innehåller uppgifter om Erasmus, Erasmuspraktik och Erasmus Mundus. Övriga program och avtal innehåller uppgifter om Nordplus, Linnaeus-Palme, MFS, 
VFU och bilaterala avtal. I uppgifterna ingår ej Erasmus IP och freemoverstudenter.

Tabell 5.3 Största utbytesländerna 2017 — 2018
Utresande studenter inom program Inresande studenter inom program

Plats Land Totalt Kv/Män (%) Plats Land Totalt Kv/Män (%)

1 Tyskland 67 49/51 1 Frankrike 190 40/60

2 Frankrike 55 65/35 2 Tyskland 190 40/60

3 Spanien 42 74/26 3 Kina 108 68/32

4 Storbritannien 42 57/43 4 Spanien 100 29/71

5 Kina 40 60/40 5 Singapore 73 52/48

6 Singapore 39 59/41 6 Sydkorea 54 70/30

7 Kanada 22 68/32 7 Nederländerna 37 51/49

8 Taiwan 22 32/68 8 Taiwan 37 70/30

9 Nederländerna 22 41/59 9 Japan 27 48/52

10 Kenya 17 82/18 10 Kanada 27 56/44
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Samarbete med Migrationsverket
Vid de tillfällen som Migrationsverket bjudit in till 
informations- och samordningsmöten har represen-
tanter från universitetet deltagit. Representationen 
har utsetts så att såväl studenters och doktoran-
ders som övriga medarbetares behov och intressen 
bevakas. Vidare har LiU varit representerat i Forum 
för internationaliserings arbetsgrupp för migrations-
frågor genom det nationella Euraxess-nätverket. 
Migrationsfrågorna diskuteras också i det nationella 
universitetsnätverket för internationalisering där LiU 
deltar. Även om samarbeten med Migrationsverket på 
olika nivåer förbättrat tillståndsprocesserna kvarstår 
alltjämt långa handläggningstider som försvagar Sve-
rige i konkurrensen om studenter, doktorander och 
övriga medarbetare.

Internationalisering på hemmaplan
LiU:s initiativ i flyktingfrågan
Linköpings universitets initiativ i flyktingfrågan syftar 
till att ta tillvara den potential som nyanlända har och 
möjliggöra deras etablering i det svenska samhället 
inom områdena utbildning, forskning, arbetsgivarrol-
len, studentengagemang och samverkan.

Under året som har gått har LiU arbetat med att 
kommunicera universitetets utbildningsutbud till nya 
målgrupper, däribland nyanlända på gymnasiesko-

lans språkintroduktion och nyanlända som nåddes 
via samarbete med arbetsförmedlingen.

Arbetet med validering av reell kompetens har 
fortsatt och bland annat resulterat i en kartläggning 
av hur reell kompetens hanteras vid LiU avseende 
tillträde och tillgodoräknanden samt förslag på hur 
processerna kan förbättras.

I likhet med förra året har LiU beviljat student-
föreningar och anställda utvecklingsmedel för projekt 
och satsningar inom LiU:s initiativ i flyktingfrågan. I 
år har ingenjörsstudenterna varit särskilt aktiva med 
att söka medel.

Stöd och service till internationellt 
rekryterad personal
När konkurrensen om internationell kompetens 
hårdnar och andelen internationellt rekryterad 
personal växer är det stöd och den service universi-
tetet kan erbjuda vid en nyrekrytering allt viktigare. 
Stödet handlar om alltifrån hjälp med att hitta bostad 
och information om skolor för medföljande barn till 
frågor som rör visum, uppehållstillstånd och för-
säkringar. I dagsläget ges denna service i varierande 
grad direkt av institutionerna och i vissa fall av den 
centrala internationella enheten. Under 2018 har 
ett nätverk inrättats med en representant för varje 
institution. Nätverket koordineras av den internatio-
nella enheten och en målsättning är att skapa ett mer 
systematiskt och centraliserat stöd i syfte att stärka 
och effektivisera detsamma.

Tabell 5.4 Internationella masterstudenter 1

Ht 14 Ht 15 Ht 16 Ht 17 Ht 18

Förstahandssökande 1465 1572 3047 2857 3210

 kvinnor/män (%) 37/63 35/65 34/66 38/62 39/61

Antagna 622 606 950 1095 2 1546 3

 kvinnor/män (%) 49/51 42/58 48/52 48/52 43/57

Registrerade 365 380 506 586 622

 kvinnor/män (%) 53/47 46/54 48/52 45/55 42/58

1.  Siffror om förstahandssökande och antagna kommer från UHR statistikdatabas, könsuppgifterna kommer från NyA Open och uppgifter om registrerade kommer från 
Ladoks databas.

2.  Antagningsstatistiken avser antagna efter urval 2 (inga efterantagna) och kommer från UHR masterstatistik på NyA-sidorna vad gäller MASTER ht 17 och UHR 
statistikdatabas vad gäller ht 17. Siffrorna är justerade jämfört med årsredovisningen 2016.

3.  Från och med ht 18 är det endast ett urval, tidigare år avser siffror antagna i urval 2.

Tabell 5.5 Avgiftsskyldiga studenter
Ht 14 Ht 15 Ht 16 Ht 17 Ht 18

Antagna avgiftsskyldiga efter urval 2 totalt 1 221 222 373 569 979 3

 kvinnor/män (%) 33/67 20/80 26/74 28/72 32/68

Registrerade totalt 2 74 88 142 224 328

 kvinnor/män (%) 35/65 26/74 29/71 27/73 26/74

Registrerade utan stipendier totalt 38 66 102 196 304

 kvinnor/män (%) 26/74 23/77 29/71 22/78 23/77

Registrerade med stipendier totalt 36 22 40 28 24

 kvinnor/män (%) 44/56 36/64 28/72 61/39 63/38

1.  Antagna avgiftsskyldiga hämtat från MASTER HT-omgångarna. Någon enstaka avgiftsskyldig kan även vara antagen i övriga omgångar men är ej medräknad här.  
Vad gäller registrerade så är samtliga avgiftsskyldiga medräknade.

2.  Antal registrerade avser endast nybörjare (ej fortsättningsregistrerade).
3.  Endast ett urval görs så siffrorna är inte exakt jämförbara med tidigare års siffror (pga avsaknad av ja-svar och clearingeffekt).
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MILJÖARBETE

Forskning med miljöperspektiv
Helhetssyn och systemtänkande är utmärkande 
för Linköpings universitets (LiU) miljörelaterade 
forskning.

Vid universitetet bedrivs såväl tvärvetenskaplig 
som disciplinär forskning inom hållbar utveckling i 
ett stort antal forskargrupper och samarbetet mellan 
institutioner och avdelningar är omfattande.

Under 2018 hölls för 5:e gången i ordningen (och 
för första gången i Norrköping) den nordiska konfe-
rensen om klimatanpassning med över 400 deltagare 
från kommuner, regioner, företag, forskningsaktörer 
och nationella myndigheter. Konferensen formu-
lerade ett antal slutsatser som skickades vidare till 
Nordiska ministerrådet. Dessa handlade bland annat 
om att anpassa städer, vägar och annan infrastruktur 
till ett förändrat klimat men också om att ta vara på 
nya möjligheter, som att odla nya grödor.

Under året har LiU erhållit flera stora anslag som 
har en stark miljökoppling:

• Agtech 2030, med deltagande av forskare från 
LiU och med målet att göra östra Götaland 
världsledande inom jordbruksteknik och bidra 
till att nå globala hållbarhetsmål, utsågs till ett av 
årets Vinnväxt-program och erhöll 70 mnkr från 
Vinnova.

• Klimatforskarna David Bastviken och Åsa Pers-
son vid Institutionen för Tema mottog medel från 
Formas forskarråd. David Bastviken fick 10 mnkr 
för ett projekt som syftar till bättre mätningar och 
uppskattningar av växthusgasflöden. Åsa Persson 
fick sammanlagt drygt 12 mnkr för 2 olika pro-
jekt inom klimatområdet, varav ett handlar om 
konflikten mellan de nationella klimatplanerna 
under Parisavtalet och implementeringen av de 
globala hållbarhetsmålen.

• Forskningsprojektet ”Världen behöver en ny be-
rättelse – narrativets roll i förskolors arbete med 
samhällsomställning” tilldelades cirka 6,5 mnkr 
för att bygga en grund för förskolor att arbeta 
med globala och nationella hållbarhetsmål. Det 
är ett samverkansprojekt mellan forskare vid Lin-
köpings universitet och förskolor i Norrköpings 
kommun.

• Stefan Anderberg, professor vid Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling, tilldelades 
3,8 mnkr av Formas. Han erhöll dessutom 2,9 
mnkr i anslag från Familjen Kamprads stiftelse 
för projektet ”Prefabricerad infrakulvert – en 
hållbar lösning för stadens ledningsbundna infra-
struktur?”.

Utbildningar med miljö- och 
hållbarhetsperspektiv
Under 2018 har arbetet med att tydligare integrera 
hållbar utveckling i alla utbildningsprogram fortsatt. 
LiU har tidigare fått kritik från Universitetskanslers-
ämbetet för att bland annat sakna en systematisk 
uppföljning av integrering av hållbar utveckling i 
alla utbildningsprogram. Som en komplettering till 
detta arbete har ett särskilt beslut fattats om åtgärder 
för tydligare integrering och uppföljning av hållbar 
utveckling inom Linköpings universitets utbildnings-
verksamhet. Studenter ska efter avslutad utbildning 
vid LiU ha kunskap om och förståelse för hur de inom 
sina professioner kan arbeta för en hållbar utveck-
ling. För att uppnå detta har Linköpings universitet 
beslutat att senast år 2021 ska alla medarbetare vid 
LiU ha kännedom om och förståelse för hur hållbar 
utveckling integreras i respektive verksamhet.

Studenter med miljöperspektiv
Studenternas sektioner kan miljöanpassa sina verk-
samheter och miljödiplomeras enligt ”Gröna sektio-
ner”. I maj 2018 diplomerades 17 sektioner.

Under året har flera sektioner inom Gröna sektio-
ner arbetat aktivt med att i stor utsträckning erbjuda 
vegetarisk och vegansk kost vid sina evenemang, 
arrangera klädbytardagar och involvera fler utskott 
inom sektionerna i att miljöanpassa sina aktiviteter.

Linköpings teknologers studentkår, LinTek, 
arrangerar sedan 2009 en Klimatvecka varje höstter-
min för att belysa frågor om hållbar utveckling, miljö 
och klimat.

Under våren 2018 drevs ett så kallat nudging-
projekt av en grupp studenter med syfte att minska 
energi- och vattenanvändning samt förbrukning av 
engångsartiklar i en byggnad på Campus Valla. Pro-
jektet kommer att vidareutvecklas och drivas vidare i 
andra byggnader under läsåret 2018–2019.

Systematiskt miljöarbete vid LiU
Vid Linköpings universitet pågår ett kontinuerligt 
arbete för att minska miljöpåverkan. Arbetet sker 
inom och genom universitetets miljöledningssystem. 
Under 2018 har fokus legat på att arbeta med de mil-
jömål som beslutats för perioden 2016–2018. LiU:s 
miljömål är att:

• öka spridningen av miljörelaterad forskning 
internt och externt

• studenter vid LiU ska, senast år 2018, inom sina 
utbildningsprogram/kurser få en grundläggan-
de kännedom om och förståelse för hur hållbar 
utveckling är relevant inom respektive utbildning
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• minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 10 
procent från år 2015 till år 2018

• samtliga ny- och ombyggnadsprojekt på LiU:s 
campusområden, som är under planering eller 
uppförande under perioden 2016–2018, ska 
resultera i energi- och resurseffektiva byggnader/
ombyggnationer

• senast den 31 december 2018 ska all kontorsut-
rustning vid LiU, med bruksvärde kvar, ingå i ett 
återbrukssystem.

Arbete som gjorts under 2018 för att nå miljömålen
Den miljörelaterade forskningen vid LiU kommu-
niceras bland annat vid konferenser och i tryckta 
och digitala media. Under 2018 har till exempel 
Institutionen för medicin och hälsa publicerat länkar 
till miljörelaterad forskning som bedrivs vid andra 
institutioner vid LiU.

En campusplan för Campus Valla är framtagen 
i samverkan med Akademiska Hus. Vid arbete med 
campusplanen har FN:s globala hållbarhetsmål legat 
till grund för arbetet. Syftet är att se till att campus 
ges en långsiktig hållbar grundstruktur och stöder ett 
hållbart beteende.

Miljöutställningen ”Walk the Talk” finns sedan 
några år på Campus Valla och sedan 2016 på Campus 
Norrköping. Utställningen belyser några av de miljö-
förbättrande åtgärder som universitetet genomfört i 
samverkan med fastighetsägare, energileverantörer, 
kommuner och andra intressenter. Under 2018 har 
Walk the Talk-utställningen genomgått en uppdate-
ring på webben och fysiskt på Campus Valla. Utställ-
ningen har kompletterats med fler stationer under 
våren 2018.

För att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
pågår bland annat ett arbete för att öka användan-
det av resfria mötesalternativ. LiU deltar i projektet 
Resfria möten i myndigheter (REMM) som drivs av 
Trafikverket. Projektet syftar till att öka och utveck-
la användningen av resfria möten inom och mellan 
myndigheter, samt sprida resultat och metoder till 
andra organisationer. Under 2018 har flera konfe-
rens- och mötesrum utrustats med teknik för resfria 
möten. Inom ramen för REMM-projektet har några 
institutioner påbörjat en kartläggning av tjänsteresor, 
framför allt resor med flyg.

Under hösten utrustades 2 hörsalar för att kunna 
genomföra distansföreläsningar gentemot satellit-
campus i Jönköping och Kalmar. Genom verktyget 
Zoom, som började användas i september, ställer LiU 
även om den nära distansundervisningen (lärare vid 
dator och student vid dator). Verktyget hade drygt 
230 användare (oktober 2018).

Universitetet har 22 personbilar för uthyrning till 
tjänsteresor. Samtliga är klassade som miljöbilar. Av 
dessa bilar drivs 15 helt eller delvis på el i kombina-
tion med bensin eller diesel och övriga med biogas (7 
bilar).

För att uppnå målet om energi- och resurseffekti-
va byggnader/ombyggnationer har flera åtgärder 
genomförts under 2018. Det handlar bland annat om 
att energikrävande belysningskällor har bytts ut mot 
energisnålare och att ett antal energikrävande fönster 
och äldre ventilationsaggregat har ersatts med nya 
energieffektiva sådana.

Under 2018 har insamling av matavfall fortsatt 
utökats.

Lokalvårdsenheten på Campus Valla och Campus 
US samt LiU-serviceenheten på Campus Norrköping 
arbetar mycket aktivt för att minska miljöpåverkan 
från sin verksamhet. För att begränsa användningen 
av städkemikalier ersätts dessa av annan städutrust-
ning och/eller enbart ultrarent vatten. Dessutom 
genomgår lokalvårdspersonalen en internutbildning 
där de får yrkesbevis. Utbildningen syftar till att öka 
medvetenheten om kemikaliers inverkan på hälsa och 
miljö. Lokalvårdsenheten är också med som experter 
i processer för renovering eller nybyggnation i fråga 
om materialval. Lokalvårdsenheten delar med sig av 
erfarenhet när det gäller underhåll av ytor och också 
vilka konsekvenser vissa materialval för med sig i 
form av kemikalieanvändning och arbetsinsatser när 
det gäller underhåll.

För att minska pappers- och tvålanvändningen på 
toaletter har påfyllnadssystemet ”Easy Cube” införts 
på flera ställen.

I februari 2018 inledde LiU flytten från Bom-
ullsspinneriet i Norrköping till Täppan Norrköping, 
från 8 000 kvm till cirka 2 000 kvm, och cirka 140 
medarbetare har flyttat. Över 15 000 produkter 
blev över, 1/3 av produkterna återbrukades direkt i 
Täppan samt Kopparhammaren 2 och 2/3 hamnade 
hos Återbruket. Arbete pågår för att få ut resten av 
produkterna i verksamheten och en del kommer att, 
efter viss renovering, användas i nya Studenthuset på 
Campus Valla.

Miljörevisioner vid LiU under 2018
Enligt förordning om miljöledning i statliga myndig-
heter (SFS 2009:907) ska alla statliga myndigheter 
årligen genomföra interna miljörevisioner för att 
kontrollera att myndigheten följer gällande miljöreg-
ler och andra bindande krav. Syftet är även att identi-
fiera sätt att utveckla och förbättra LiU:s miljöarbete. 
Under innevarande 3-åriga revisionsperiod (2016–
2018) har det genomförts 18 interna miljörevisioner. 
Resultatet från miljörevisionerna visar ett väl funge-
rande miljöledningssystem där det finns förbättrings-
förslag gällande dokumentation och kommunikation 
av miljöledningsarbetet.

Laboratoriesäkerhet och kemikalier
Linköpings universitet har ett välutvecklat labora-
toriesäkerhetsarbete både på institutionsnivå och 
central nivå. Samarbete bedrivs också med Region 
Östergötland för att ta fram råd, rutiner och instruk-
tioner inom ramen för SAMS (Samarbetsavtal mellan 
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Linköpings universitet och Region Östergötland kring 
frågor som gäller arbetsmiljö, miljö och säkerhet).

Under 2018 har flera utbildningar genomförts 
inom laboratoriesäkerhet. Utbildning inom labo-
ratoriesäkerhet har också genomförts med Region 
Östergötlands entreprenörer inom drift och underhåll 
på Campus US. Även utbildning av kontaktpersoner 
vid institutioner/motsvarande som hanterar farligt 
gods och farligt avfall har genomförts i samarbete 
med avtalad leverantör inom området.

Hösten 2018 genomfördes en inventering av 
LiU:s anmälnings- och tillståndspliktiga användning 
av smittämnen och genetiskt modifierade mikroorga-
nismer i forsknings- och undervisningsverksamheter. 
En inventering gällande utfasning av särskilt farliga 
kemiska produkter har planerats för vintern 2018–19. 
Sådana inventeringar genomförs vart 3:e år. Många 
verksamheter inom LiU arbetar med att märka om 
kemiska produkter till följd av krav från Arbetsmiljö-
verket. För att underlätta arbetet har leverantören av 
kemikaliehanteringssystemet KLARA under 2018, 
efter förslag från LiU, tagit fram en ny och förbättrad 
etikettfunktion som bland annat innebär att flera 
etikettstorlekar finns tillgängliga.

Miljö- och säkerhetsenheten har under året haft 
ett fortsatt nära samarbete med flera institutioner/
motsvarande rörande laboratoriesäkerhetsfrågor.

Klimatkompensation
Från flygresor genomförda under 2017 genererades 
cirka 660 tkr till den interna fonden för klimat-
kompensation. Medel ur denna fond har fördelats 
till interna projekt för att minska energiåtgång och 
klimatpåverkan. Exempel på projekt som har beviljats 
medel under 2018 är bland annat:

• Duotex kemikaliefri städning. Det innebär att 
istället för kemikalier används ultrarent vatten 
vid städning av lokaler.

• Elcykelkampanj 2018. Projektet handlar om 
elcyklar på kortlån till medarbetare vid en insti-
tution på Campus Norrköping. Cyklarna ska ägas 
och drivas av Fastighetsavdelningen.

• Easy Cube. Test av nya varianter av pappershand-
dukar, toalettpapper och tvål. Det nya påfyllnads-
systemet innebär att pappers- och tvåldispensrar 
indikerar när de behöver fyllas på och inget 
hygienmaterial går till spillo.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Medarbetarstruktur
Universitetets anställda i siffror
I december 2018 hade universitetet 3 943 medarbe-
tare, vilket omräknat motsvarar 3 494 årsarbetare. 
Detta är en minskning med 20 årsarbetare jämfört 
med 2017. Se tabell 5.6.

Av det totala antalet årsarbetare utgjorde antalet 
tillsvidareanställningar 2 336 (67 procent) medan 
antalet tidsbegränsade anställningar uppgick till 1 158 
(33 procent).

Kategorin kärnkompetens (lärare och dokto-
rander) har minskat med 41 årsarbetare sedan 2017, 
varav lärare står för den största delen av minskning-
en. För att säkra god kompetensförsörjning utifrån de 
kompetensmål som LiU har ställt upp i verksamhets-
planen är det fortsatt viktigt att fokusera på kategorin 
kärnkompetens och följa uppsatta strategier.

Fördelning mellan kärnkompetens 
och verksamhetsstöd
Universitetets medarbetare utgörs till 61 procent av 
kärnkompetens och till 39 procent av verksamhets-
stöd.

Fördelning på kön och ålder
Totalt sett har universitetet en jämn fördelning mel-
lan kvinnor (51 procent) och män (49 procent). Dock 
är fördelningen inte jämn inom olika befattningar.

Medelåldern för universitetets medarbetare är 46 
år. Medelåldern för kärnkompetens är 46 år och för 
verksamhetsstöd 47 år.

Rekryterade och befordrade lärare
Under 2018 har universitetet rekryterat och befordrat 
7 kvinnor (37 procent) och 12 män (63 procent) till 
anställning som professor och 10 kvinnor (40 pro-
cent) samt 15 män (60 procent) till anställning som 
biträdande professor. Se tabell 5.7.

Tabell 5.6 Totalt antal anställda (årsarbetare)
I december månad respektive år 2016 2017 2018

Totalt Kv/Män (%) Totalt Kv/Män (%) Totalt Kv/Män (%)

KÄRNKOMPETENS

Lärare och amanuenser

 Professorer, adj. professorer 331 24/76 320 23/77 324 23/77

 Universitetslektorer, adj. universitetslektorer, bitr professorer 684 43/57 682 42/58 684 42/58

 Universitetsadjunkter, adj. universitetsadjunkter 242 54/46 233 57/43 228 56/44

 Juniora universitetslektorer, bitr. universitetslektorer, forskarassistenter 93 40/60 114 46/54 110 45/55

 Postdoktorer 144 46/54 149 44/56 129 53/47

 Gästlärare 20 25/75 17 35/65 13 38/62

 Amanuenser 18 33/67 23 30/70 20 30/70

Summa lärare och amanuenser 1 532 40/60 1 538 40/60 1 510 41/59

Doktorander med flera

 Doktorandanställda 670 44/56 599 42/58 587 43/57

 Forskningsassistenter 26 23/77 21 48/52 20 50/50

Summa doktorander med flera 696 43/57 620 42/58 607 43/57

SUMMA KÄRNKOMPETENS 2 228 41/59 2 158 41/59 2 117 42/58

VERKSAMHETSSTÖD

Teknisk och administrativ personal

 Administrativ personal 743 83/17 759 84/16 766 84/16

 Bibliotekspersonal 75 76/24 75 77/23 73 75/25

 Teknisk personal 538 42/58 518 42/58 535 39/61

 Övriga 4 100/0 4 100/0 4 100/0

SUMMA VERKSAMHETSSTÖD 1 360 66/34 1 356 67/33 1 378 66/34

TOTALT 3 588 51/49 3 514 51/49 3 494 51/49

Tabell 5.7 Rekryterade och befordrade professorer och biträdande professorer
2016 2017 2018

Totalt Kvinnor/Män (%)  Totalt Kvinnor/Män (%)  Totalt Kvinnor/Män (%)  

Professorer 13 38/62 18 28/72 19 37/63

Biträdande professorer 29 45/55 34 29/71 25 40/60
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Nationellt rekryteringsmål för professorer
Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsför-
delning bland nyrekryterade professorer om 46 pro-
cent kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professo-
rer, befordrade professorer och gästprofessorer, men 
inte adjungerade professorer. Vid LiU var andelen 
nyrekryterade kvinnliga professorer 37 procent under 
2018.

Ledande befattningar
I slutet av 2018 bestod ledningen av rektor, som är 
kvinna, samt tre män. Av universitetets 4 dekaner var 
tre män och en kvinna och av de 14 prefekterna var 3 
kvinnor och 11 män. För att hålla frågor om kvinnors 
chef- och ledarskap aktuella deltar chefer vid LiU i de 
ledarskapsseminarier, med fokus på kvinnliga akade-
miska ledare, som anordnas av Sveriges universitets- 
och högskoleförbund, SUHF.

Utbildningsbakgrund
Medarbetarnas utbildningsbakgrund fördelar sig 
på följande sätt: doktorsexamen 1 394 årsarbetare, 
licentiatexamen 55, akademisk grundexamen (2–6 
år) 1 490, annan eftergymnasial examen 70, gym-
nasieexamen 443 och grundskole-/realexamen 39 
årsarbetare.

Personalomsättning
Under året har 729 medarbetare (133 doktorander, 
343 lärare och 253 medarbetare inom verksam-
hetsstöd) slutat sin anställning vid universitetet. Av 
dessa slutade 557 medarbetare på grund av att deras 
tidsbegränsade anställning upphörde. Samtidigt har 
601 personer börjat, varav 127 doktorander, 232 lä-
rare och 242 medarbetare inom verksamhetsstöd. Av 
dessa blev 389 visstidsanställda.

Sjukfrånvaro
Tabell 5.8 redovisar de anställdas totala sjukfrånvaro 
i förhållande till den totala ordinarie arbetstiden. Vi-
dare redovisas andel av total sjukfrånvaro som uppgår 
till 60 dagar eller mer (långtidssjukskrivna). Tabellen 
redovisar också sjukfrånvaron fördelat på kön och 
ålder i förhållande till respektive grupps sammanlag-
da ordinarie arbetstid.

Den totala sjukfrånvaron 2018 var 2,5 procent, 
vilket innebär att den totala sjukfrånvaron ligger på 
samma nivå i jämförelse med 2017. Den totala sjuk-
frånvaron hos kvinnor var 3,6 procent och hos män 
1,4 procent, vilket är på samma nivå som 2017. Av 
den totala sjukfrånvaron (2,5 procent) var 63 procent 
långtidssjukskrivningar, vilket innebär en minskning 
med 3 procentenheter i jämförelse med 2017.

Sjukfrånvaron för anställda i åldersintervallet 29 
år och yngre har minskat med 0,1 procent i jämförelse 
med 2017. Den totala sjukfrånvaron 2018 för anställ-
da i grupperna 30–49 år och äldre än 50 år var på 
samma nivå som 2017.

LiU har tidigare sett en ökning av den totala sjukfrån-
varon vid LiU. 2018 visar inte någon ökning utan är 
på samma nivå i jämförelse med 2017. Målet vid LiU 
är fortfarande att sträva efter låga sjuktal.

Tabell 5.8 Sjukfrånvaro (procent)
2016 2017 2018

Totalt 2,3 2,5 2,5

 Andel långtidssjukskrivna 61 66 63

Kvinnor totalt 3,3 3,6 3,6

Män totalt 1,4 1,4 1,4

Anställda – 29 år 1,3 0,9 0,8

Anställda 30 — 49 år 2,4 2,7 2,7

Anställda 50 år – 2,6 2,7 2,7

Redovisning av sjukfrånvaro vid LiU presenteras för en 3-årsperiod p.g.a att 
ny beräkningsmodell infördes 2018. Därav har ny beräkning för perioden tagits 
fram, 2016–2018, som bygger på den nya beräkningsmodellen. Det innebär att 
redovisningen av sjukfrånvaron 2016–2017 skiljer sig något i jämförelse med 
tidigare årsredovisningar.

HR-strategiskt arbete
Attrahera och rekrytera kompetens
Linköpings universitet har ett fortsatt behov av att 
rekrytera kärnkompetens. Övriga universitet i Sverige 
befinner sig i en likartad situation. Den hårda kon-
kurrensen om lärare och forskare innebär att LiU står 
inför en stor utmaning. Till detta kommer rekrytering 
till tidsbegränsade anställningar som doktorand och 
postdoktor.

LiU:s förmåga att attrahera och rekrytera lärare 
och forskare är helt avgörande för universitetets 
framtid.

Universitetets akademiska karriärvägar bygger 
på rekrytering såväl som möjlighet till befordran. 
Kombinationen skapar förutsättningar att möta 
utmaningen att nyanställa de forskare och lärare som 
LiU behöver. Universitetets målsättning är att ande-
len rekryterade professorer och universitetslektorer 
ska vara högre än andelen befordrade. För att mäta 
hur attraktivt LiU är som arbetsplats mäts antalet 
sökande till läraranställningar.

För att säkerställa rätt kompetens arbetar LiU 
kontinuerligt med sin rekryteringsstrategi, övergri-
pande samt per institution. Att fortsätta fokusera på 
god attraktionskraft är av största vikt för att attrahera 
den kompetens LiU behöver för att nå uppsatta mål. 
Flera åtgärder är påbörjade för att stärka arbetsgi-
varvarumärket. Ett exempel är att effektivisera och 
digitalisera rekryteringsprocessen. Inom chef- och 
ledarskapet har LiU tagit flera initiativ, till exempel 
genom att erbjuda chefsstöd i form av utbildning, 
mentorskap och coachning. Frågan om att proaktivt 
säkerställa den psykosociala arbetsmiljön för ett håll-
bart medarbetarskap har LiU hanterat genom åtgär-
der utifrån en plan som är upprättad efter den senaste 
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medarbetarundersökningen. Bedömningen överlag är 
att kompetensförsörjningen är tillfredsställande.

Behålla och utveckla kompetens
Ett mycket angeläget arbete syftar till att behålla och 
utveckla kompetensen hos universitetets anställda. 
Här är LiU:s tydliga satsning på akademiska karriär-
vägar en viktig komponent. Lika viktigt är att erbjuda 
ett gott arbetsklimat och möjligheter till utveckling i 
det egna arbetet. Nedan redovisas de viktigaste åtgär-
derna för detta.

Arbetsmiljöarbete
Linköpings universitet har under året fortsatt att ar-
beta systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Arbetet har 
utförts i linje med de åtgärder som respektive insti-
tution/enhet och central nivå prioriterade förra året i 
sina 2-åriga handlingsplaner (som gäller till oktober 
2019) för en god arbetsmiljö. Syftet med planerna 
är att fortsätta utveckla LiU till en än mer attraktiv 
arbetsplats, enligt de 3 framtagna strategierna om att:

• tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och 
medarbetarskapet

• bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats
• förbättra den sociala arbetsmiljön.

Utöver detta har universitetet gjort ytterligare insat-
ser för att nå en enhetlig introduktion till medarbeta-
re och chefer i syfte att tydliggöra förväntningar och 
förbättra organisatoriska förutsättningar. LiU har 
också inrättat en ny krisledningsorganisation, vilket 
har inneburit att rutiner och rollfördelningar har revi-
derats samt att universitetet har genomfört övningar.

Olika utbildningsinsatser har skett i verksam-
heten, till exempel kring systematiskt arbetsmiljöar-
bete, krishantering och stresshantering.

Under 2018 har totalt 72 doktorander från 12 in-
stitutioner deltagit i det utvecklingsprogram för dok-
torander som företagshälsovården håller. Syftet med 
programmet är att stärka doktoranderna i att leda sig 
själva och hantera prestationskrav, ge möjligheter till 
reflektion och verktyg att hantera svåra situationer 
samt ge möjlighet till att utbyta erfarenheter med 
varandra. Programmet är uppskattat av doktorander-
na, vilket betyder att LiU väljer att fortsätta arrangera 
det.

Stress och hälsa är ett annat program som LiU, 
genom företagshälsovården under våren och hösten, 
har erbjudit medarbetare. Syftet med programmet 
är att skapa en ökad kunskap om reaktioner på stress 
och förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen 
för att motverka stress och gynna välbefinnande.

LiU har ett 2-årsintervall mellan medarbetar-
undersökningarna. Den senaste genomförde universi-
tetet 2017. Avtal med tidigare leverantör har upphört 
och LiU står inför att utvärdera formen för medar-
betarundersökningen samt upphandla ny leverantör. 
Undersökningarna är viktiga återkommande utvärde-
rings- och utvecklingsverktyg för att arbeta strategiskt 
med arbetsmiljö- och hälsofrågor i organisationen.

Företagshälsovård
Feelgood är den företagshälsovård som stödjer uni-
versitetet. Den totala mängden tjänster från Feelgood 
fördelas på följande sätt: rehabilitering 49 procent 
(2017: 56 procent); förebyggande arbete 39 procent 
(2017: 35 procent); hälsofrämjande arbete 12 procent 
(2017: 9 procent). Det är positivt att företagshälso-
vårdstjänsterna använts, särskilt de förebyggande och 
främjande insatserna som har ökat något sedan tidi-
gare år. Rehabiliteringstjänsterna har minskat, vilket 
är i linje med LiU:s målsättning. Företagshälsovården 
är en naturlig partner i dessa ärenden. Målet är att 
fortsätta arbeta förebyggande med rehabiliteringsin-
satser och samtidigt försöka minska behovet av dessa 
till förmån för förebyggande och främjande insatser.

Friskvård
Linköpings universitet vill vara en attraktiv arbets-
plats där medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga 
inslag. LiU erbjuder varje medarbetare 2 000 kronor 
per kalenderår att disponera för köp av skattefri 
friskvård. Under 2018 utnyttjade 2 623 medarbetare 
denna förmån (2017: 2 107 medarbetare). Under 
januari månad införde LiU en digital friskvårdsportal 
i syfte att synliggöra friskvårdsbidraget, ge inspira-
tion till friskvård genom nyhetsbrev samt förenkla 
uttag och administration av bidraget, vilket troligtvis 
varit en bidragande orsak till den stora ökningen av 
friskvårdsuttag.

Universitetet fortsätter att erbjuda ett antal inter-
netbaserade levnadsvanetester i syfte att medarbetare 
lätt ska kunna få information om sina hälsovanor 
och få personligt anpassade råd baserade på sina svar 
– med konkreta tips och verktyg som stöd för föränd-
ring. Under 2018 har det genomförts 193 test, jämfört 
med 146 test under 2017.

LiU erbjuder alla medarbetare ett pausprogram 
i datorn i syfte att förebygga muskelstelhet i nacke, 
rygg och axlar hos medarbetare som har mycket 
datorarbete. Ett annat program som LiU erbjuder alla 
medarbetare är medicinsk yoga.

Kompetensutveckling
Lärare/forskare bedriver i dag kompetensutveckling 
inom ramen för utbildning och forskning. Den egna 
kompetensutvecklingen är integrerad med genomför-
andet av dessa verksamheter. Dessutom bedriver LiU 
en mer fristående, verksamhetsanknuten kompetens-
utveckling i form av universitetspedagogisk utbild-
ning, pedagogisk fort- och vidareutbildning, chefs- 
och ledarutbildning samt IT-utbildning.

Universitetsadjunkterna intar en särställning, 
eftersom de normalt saknar forskarutbildning. Ut-
bildningen inom universitetet ska vila på vetenskaplig 
grund och det är därför av stor vikt att universitets-
adjunkterna återkommande och i olika former får 
kontakt med vetenskaplig teori, metodik och resultat, 
det vill säga får möjlighet att ”följa forskningen”. En 
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annan form av kompetensutveckling i samma syfte är 
att helt eller delvis genomgå en forskarutbildning.

För administrativ och teknisk personal är kompe-
tensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, 
interkulturell kommunikation, grupputveckling och 
systemkompetens. Specialister inom en rad områ-
den utvecklar och fördjupar sin kompetens inom sitt 
specifika område.

LiU ger också medarbetare goda möjligheter till 
internationell fortbildning och kompetensutveckling. 
Det kan till exempel handla om att utveckla pedago-
giska färdigheter och språkkunskaper, göra studiebe-
sök och delta i så kallade ”staff weeks”. Medarbetare 
kan söka finansiering via LiU:s utbytesprogram.

Lönebildning
Universitetets lönebildning är inriktad på:

• att säkerställa universitetets kompetensförsörj-
ning genom lönestruktur, lönenivåer och löne-
sättning

• individuell och differentierad lönesättning utifrån 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, prestation och 
resultat samt marknaden

• att undanröja osakliga löneskillnader som är att 
hänföra till kön och/eller etniskt ursprung.

Den kollektiva löneutvecklingen för anställda vid 
universitetet 2018 var 2,2 procent, se tabell 5.9.

Löneutvecklingstakten inom universitetet följer 
förhållandevis väl utvecklingen inom staten och ar-
betsmarknaden i övrigt.

Med stöd av verktyget ”Befattningsvärdering vid 
universitet och högskolor” (BVU) genomför universi-
tetet en lönekartläggning för att analysera löneskill-
nader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning 
genomförs årligen och är ett löpande arbete.

Tabell 5.9
Löneutveckling för anställda vid Linköpings universitet

År %

2014 2,7

2015 2,5

2016 2,2

2017 2,2

2018 2,2

Chef-, ledar- och medarbetarskap
I utvecklingsarbetet MedLed presenterar LiU resul-
tatet av ett arbete som syftar till att skapa tydlighet 
och enkelhet i hur universitetet ser på och hanterar 
frågor om ledarskap, chefskap och medarbetarskap 
för att medverka till ökad hållbarhet hos chefer, 
ledare och medarbetare. Upprinnelsen till MedLed är 
ett antal utmaningar som LiU:s ledning, HR-enhe-
ten och forskare vid HELIX Competence Centre har 
identifierat. Resultatet av MedLed har bland annat 
utmynnat i ett uppdrag i LiU:s verksamhetsplan samt 
utveckling av behovsanpassat stöd till chefer, ledare 
och medarbetare.

För att bidra till en ännu bättre fungerande verksam-
het har LiU under året fortsatt arbetet inom chefs- 
och ledarutveckling. Exempel på genomförda insatser 
är två omgångar av Chefsprogrammet, för chefer med 
personalansvar, samt Programmet för ledare inom 
utbildning och forskning (PLUF).

Effekter av insatserna har visat sig hos cheferna. 
Deltagarna i Chefsprogrammet har i början och slutet 
av programmet själva bedömt hur de upplever sitt 
chef- och ledarskap. Detta gör universitetet för områ-
den inom både arbetsgivarrollen och det personliga 
ledarskapet. Resultatet visar att för samtliga områden 
är deltagarna mer nöjda med sitt chef- och ledarskap 
efter Chefsprogrammet än före.

LiU erbjuder deltagarna i Chefsprogrammet och 
PLUF, efter genomgånget program, en mentor och att 
ingå i ett mentorskapsprogram under cirka 15 måna-
der. Deltagarna erbjuds även individuella coachnings-
samtal samt möjlighet att genomföra en utvärdering 
av det egna ledarskapet.

Arbete för Lika villkor
Linköpings universitet bedriver ett omfattande arbete 
för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyl-
digheter samt för att motverka all form av diskrimi-
nering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande 
särbehandling och exkludering.

Lika villkor
Arbetet med Lika villkor leds av Strategigruppen för 
Lika villkor, SLV, med prorektor som ordförande. En 
årlig handlingsplan för Lika villkor vid LiU beslutas 
av universitetsstyrelsen. 2 personer har på deltid 
bedrivit det praktiska arbetet under 2018. Ytterligare 
en person har under en kortare tid arbetat deltid med 
fokus på intern utbildning i Lika villkor.

Som ytterligare stöd för arbetet med Lika villkor 
finns 4 resursgrupper, varav en fokuserar på jäm-
ställdhet och genus, en på funktionalitet, en på etni-
citet och religion/trosuppfattning och en på sexuali-
tet, könsuttryck och könsidentitet. Vid institutioner, 
enheter och motsvarande finns också Lika villkors-
ombud som fungerar som resurser för det lokala Lika 
villkorsarbetet.

I linje med förändringarna om aktiva åtgärder 
i Diskrimineringslagen den 1 januari 2017 omorga-
niserade LiU arbetet med att främja lika rättigheter 
och möjligheter samt motverka diskriminering under 
2017, ett arbete som har fortsatt under 2018. En upp-
följning som påbörjades under hösten kommer att 
fortgå under 2019.

Som ett led i arbetet med att motverka kränkande 
behandling anordnade LiU flera större föreläsning-
ar med inbjudna föreläsare. Koordinator för Lika 
villkor deltog också i Universitets- och högskolerådets 
hearing om sexuella trakasserier. Detta mot bakgrund 
av myndighetens uppdrag från regeringen att under 
2018 synliggöra lärosätenas arbete med att förebygga 

62 Gemensamt för verksamheten
Linköpings universitet årsredovisning 2018



sexuella trakasserier samt vid kännedom om att miss-
tänkta sådana trakasserier förekommer.

Under vårterminen lanserade universitetet en di-
gital utbildning i Lika villkor. Utbildningen har tagits 
fram vid LiU och riktar sig till samtliga medarbetare. 
Den ska fungera som ett kompetensutvecklingsstöd 
inom Lika villkor och skapa förutsättningar för ett 
effektivt arbete med att främja jämställdhet och jäm-
likhet vid universitetet.

Med ekonomiskt stöd från SLV arrangerade 
studentkårerna och sektionerna vid LiU en sektions- 
och fakultetsövergripande arbetsmiljövecka för LiU:s 
alla studenter. Syftet var att lyfta frågor kring psykisk 
ohälsa och stress samt studentarbetsmiljöombudens 
roll. En dag under denna vecka behandlade LiU:s 
Lika villkorsarbete.

Representanter för Didacticum, Lika villkor, 
studentavdelningen, rättsavdelningen och fakul-
teterna påbörjade ett utvecklingsarbete i syfte att 
erbjuda stöd till lärare som ställs inför utmanande 
situationer relaterat till studenter med olika behov 
och förutsättningar. Målet är att bidra till en förbätt-
rad studie- och arbetsmiljö, tydliggöra frågor kring 
rättssäkerhet samt studenters och lärares skyldigheter 
och rättigheter.

Genuslektorer
Linköpings universitet arbetar aktivt med att in-
tegrera genusperspektiv i utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Det finns genuslektorer på varje 
fakultet som, inom ramen för cirka 25 procent av sin 
anställning, arbetar långsiktigt med att öka med-
vetenheten och kunskapen om genusperspektiv i 
utbildning på grundnivå och forskarnivå. I uppdraget 
ingår att utveckla pedagogiska modeller för bestå-
ende arbete med jämställdhets- och genusaspekter. 
Genuslektorerna arbetar inom sin egen fakultet, men 
genomför eller deltar även i universitetsgemensamma 
aktiviteter. De är aktiva nationellt och internationellt. 
Under 2018 har genuslektorerna främst arbetat med 
åtgärder enligt fakulteternas handlingsplaner för 
jämställdhetsintegrering.

Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Forum för genusvetenskap och jämställdhet (Forum) 
är ett centrum som är direkt underställt rektor med 
en styrelse som består av representanter för universi-
tetets fakulteter. Målet för Forum är bland annat att 
bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att 
uppnå jämställdhet samt att bidra till att forskning 
och kunskap inom genusområdet når ut till en större 
krets. Arbetet bedrivs genom att skapa kontaktytor 
för universitetets forskare, lärare, anställda och stu-
denter samt genom samverkan med externa aktörer.

Under året har det genomförts olika utbild-
ningsinsatser med olika målgrupper och olika fokus, 
till exempel jämställdhet i akademin som organi-
sation, transpersoners hälsa och livsvillkor samt 
normmedvetenhet.

Tema Genus
Tema Genus är en tvärvetenskaplig och tematisk 
organisation för genusforskning vid Filosofiska fakul-
teten. Tema Genus är ett av Sveriges ledande centrum 
för genusforskning och driver internationella genus-
studier på grundnivå och avancerad nivå. Utbildning 
och forskning inom Tema Genus sätter fokus på bety-
delsen av genus i kultur, samhälle, ekonomi, teknologi 
och vetenskap med utgångspunkt i disciplinöverskri-
dande teori- och metodperspektiv.

Jämställdhetsintegrering vid 
högskolor och universitet
LiU bedriver sedan 2016 ett arbete i enlighet med 
regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering vid 
högskolor och universitet, JiHU. Regeringsuppdra-
get berör bland annat lika möjligheter till karriär-
vägar, könsbundna studieval och genomströmning. 
Uppdraget inkluderar Högskolelagens direktiv om 
att högskolornas verksamhet ska iaktta och främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vid LiU går uppdraget under namnet Equitas 
och en koordinator på deltid samordnar arbetet.

Under 2017 bildade universitetet projektgrupper 
för att driva utvecklingsarbeten som bland annat rör 
lektorers arbetsvillkor, mer jämställda rekryteringar 
till ledarpositioner samt hur genus och jämställdhet 
kan bli en väl integrerad del i chefsutbildningar. Detta 
arbete har fortsatt under 2018 och beräknas fortsätta 
även under 2019. Koordinatorn för Equitas har också 
initierat ett arbete med att ta fram ett kompletterande 
stödmaterial till den digitala Lika villkorsutbildning-
en. Som ett led i LiU:s arbete med kvalitetssäkrings-
systemet har ett arbete påbörjats för alla utbildningar 
på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildnings-
nivå som avser integrering av jämställdhet och lika 
villkor. Koordinatorn för Equitas har fungerat som 
referensperson i detta arbete som fortsätter under 
nästa år.

Fakulteterna har utifrån egna behov och ut-
vecklingsområden tagit fram handlingsplaner, ofta 
2-åriga, för ett intensifierat arbete med genus och 
jämställdhet i utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå samt andra rutiner, riktlinjer och 
administrativa processer. Under 2018 har fakulteter-
nas genuslektorer och andra aktörer bland mycket 
annat informerat och utbildat utbildningsbevakare 
och arbetsmiljöombud, genomlyst jämställdheten i 
olika utbildningsprogram, vidareutvecklat en webb-
kurs i genus och jämställdhetsmedveten undervisning 
för kursassistenter och följt upp skillnader i karriär-
utveckling mellan kvinnor och män hos personer som 
disputerat.
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Jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel
Frågan om jämställdhet vid fördelning av forsk-
ningsmedel beaktas på följande sätt vid de olika 
fakulteterna:

Filosofiska fakulteten har fördelat forsknings-
medel till forskningsmiljöer, inte till individer.

Utbildningsvetenskap har sorterat ut de ansök-
ningar som uppfyllt kriterierna och, efter granskning 
av en kvinnlig och en manlig forskare, bedömts ha 
högst kvalitet. Utfallet blev att i de projekt som erhöll 
forskningsstöd kommer 4 kvinnor och 3 män att 
arbeta. Den största delen av budgeten går till de olika 
forskningsmiljöerna. Medlen används till forskning 
för professorer, biträdande professorer, lektorer, post-
doktorer och doktorander. Vid anställning av dessa 
tas hänsyn till genus vid lika meriter.

Tekniska fakulteten har bedrivit 2 pilotprojekt kring 
karriärvägar och bildande av nätverk för stöd av unga 
forskare. Dessa projekt ser fakulteten som åtgärder 
som kommer att resultera i att fler kvinnor i akade-
min går vidare inom forskning och meriterar sig för 
högre tjänster, vilket också är så fakulteten har valt att 
arbeta i förhållande till frågan om hur jämställdhet 
beaktas vid fördelning av forskningsmedel.

Medicinska fakulteten följer bibliometri, externa 
medel och tjänster vid fördelning av forskningsme-
del. Utfallet av fördelningen av externa medel till 
män respektive kvinnor kontrolleras och om detta 
utfall skulle avvika från fördelningen i fakultetens 
professorskollegium finns det anledning att ana-
lysera vidare. Dock följer fördelningen av externa 
forsknings medel och professorskårens fördelning 
samma mönster, cirka 40 procent kvinnor och 60 
procent män.
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INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Arbetet med intern 
styrning och kontroll
Den största delen av den interna styrningen och 
kontrollen sker som en integrerad del i den dagliga 
verksamheten. Aktiviteter regleras, styrs, leds och 
kontrolleras genom de processer, rutiner och regel-
verk som tillkommit för att Linköpings universitet 
(LiU) ska uppfylla sina uppdrag och nå sina mål.

I förordningen om intern styrning och kontroll 
(2007:603) ingår en process för riskhantering som 
består av analys av risker, åtgärder, bedömning, 
uppföljning och dokumentation. Processen med 
detta arbete har fortsatt på samma sätt som tidigare 
år. Riskanalyserna är indelade i 8 områden, med en 
risksamordnare inom respektive område. Institutio-
nerna identifierar och värderar risker, som kommer 
risksamordnarna till del, vilka genomför och doku-
menterar riskanalyser i en standardmall. Väsentliga 
risker beskrivs och hanteras i verksamhetsplanens 
kapitel för respektive område, i form av möjligheter 
och utmaningar samt prioriteringar, där åtgärder 
presenteras.

Det är bara riskområdet Informationssäkerhet 
som har fått förändrad riskvärdering, från att ha varit 
värderad som medium 2017 har den nu värderats som 
hög. Det beror bland annat på att mängden generella 
och riktade angrepp mot LiU har ökat kraftigt och 
fler försök till intrång har skett under året. Övriga 7 
riskområden har värdering medium.

Utbildning och utbildningsfinansiering
Under 2018 har fokus varit på implementering och 
fortsatt utveckling av det nya kvalitetssäkringssyste-
met. Systemet ska bland annat bidra till att minska 
risken att utbildningen inte håller hög kvalitet. Risken 
för att universitetet inte har ett utbildningsutbud 
med undervisningsformer som attraherar studenter 
och som är efterfrågat av arbetsmarknaden kvarstår 
som medium. Under året har även arbete gjorts för 
att analysera söktrycket med fokus på utvecklingen 
på Campus Norrköping. Enligt prognos kommer LiU 
inom de närmaste åren inte att nå takbeloppet då 
anpassning till det kraftigt utökade antalet platser 
som lärosätena fått 2018 tar tid. I vissa fall är det även 
få sökande till dessa platser. Risken att LiU:s utbild-
ningsvolym avviker väsentligt från tilldelat takbelopp 
ligger dock kvar på nivå medium. Den sammanvägda 
risknivån för området kvarstår på medium.

Forskning och forskningsfinansiering
En risk inom området är att LiU inte klarar av att om-
prioritera och frigöra resurser för finansiering av in-
frastruktur. Utebliven koordinering och strukturering 
för investering av infrastruktur de senaste åren gör att 

LiU inte har en samlad bild av behovet. Då investe-
ringar tar tid riskerar viss forskning att tappa konkur-
rensfördelar gentemot andra lärosäten. Vetenskaplig 
oredlighet har tillkommit som ny risk, och åtgärder 
i form av att främja arbetet kring god forskningssed 
och värdegrundsfrågor beskrivs i verksamhetsplanen 
för 2019. Utveckling av ett mer systematiskt kvalitets-
säkringsarbete pågår. Den sammanvägda riskbedöm-
ningen för området kvarstår på medium.

Samverkan/nyttiggörande
Åtgärder kring att hantera risken för otydlig styrning 
i arbetet med samverkan och nyttiggörande har gjorts 
under året. Ett nytt reviderat och förtydligat ägaravtal 
med Holdingbolaget har beslutats och LiU Donation 
har flyttats över till LiU. Ett beslutsunderlag för flytt 
av regional näringslivssamverkan från LiU Holding 
till LiU finns för beslut. En ny enhet för Uppdragsut-
bildning har inrättats under året, bland annat i syfte 
att möta behovet av livslångt lärande. Under året 
har enheten successivt bemannats med planerade 
funktioner och arbetet fortgår enligt plan. Löpande 
arbete pågår för praxis kring hur samverkan och nyt-
tiggörande beaktas som meriteringsgrund i relevanta 
styrdokument och riktlinjer. Utvecklande av arbets-
former och processer för att stärka LiU:s förmåga att 
attrahera medel från nationella såväl som internatio-
nella samverkansprogram pågår. Den sammanvägda 
risknivån för området kvarstår på medium.

Ledarskap och kompetensförsörjning
En risk inom området är att LiU inte har tillräcklig 
attraktionskraft för att attrahera den kompetens som 
behövs för att nå målen. Andra identifierade risker 
är att verksamhet och ledning på olika nivåer inte 
förstår varandra, att chefskapet inte är tillräckligt 
attraktivt samt att den psykosociala arbetsmiljön inte 
är tillräckligt god för ett hållbart medarbetarskap. 
För att uppnå ett hållbart ledarskap är det viktigt att 
beakta förutsättningar såsom tid för chefsuppdraget, 
kunskap, kompetensutveckling och befogenheter. 
Åtgärder för att minska dessa risker pågår kontinu-
erligt, exempelvis genom employer branding, effekti-
visering/digitalisering av rekryteringsprocessen och 
översyn av chefsrollen utifrån tid och förutsättningar. 
Den sammanvägda risknivån för området kvarstår på 
medium.

Hållbar ekonomi
LiU har haft en medveten strategi att redovisa under-
skott under ett antal år för att minska det balanserade 
kapitalet. Anpassningen av kostnader till beräknade 
intäkter har gett positivt resultat och LiU redovisar 
nu överskott på total nivå. Risken för ekonomisk 
obalans bedöms som fortsatt måttlig. Dock finns 
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det större ekonomiska obalanser inom vissa delar av 
LiU:s verksamhet. Verksamheter som bedrivs utan 
full finansiering behöver anpassa verksamhetens 
kostnader till intäkterna. Alternativt behöver LiU ta 
ställning till om verksamheten ska läggas ner eller 
om omprioritering av resurser ska ske. De pågående 
institutionsutredningarna förväntas bidra till att 
skapa förutsättningar för detta arbete. Ett antal kva-
litetsåtgärder inom redovisningen, tillsammans med 
nytt systemstöd för ekonomiprocesser, har medfört 
enklare hantering med högre kvalitet. Risken för att 
LiU:s redovisning inte är rättvisande bedöms som låg. 
Ett uppdrag har getts till institutionerna att säker-
ställa att vissa regelverk efterlevs, vilket förväntas ge 
högre kunskap och skapa förutsättningar för en god 
kontrollmiljö för intern styrning och kontroll. Den 
sammanvägda risknivån för området kvarstår på 
medium.

Lokalförsörjning och campusutveckling
Det pågående lokaleffektiviseringsarbetet har fortsatt 
under 2018 i syfte att minska risken att befintliga 
lokaler underutnyttjats och att LiU därmed har ett 
större lokalbestånd än nödvändigt. LiU har dels varit 
delaktigt i framtagandet av Fastighetsutvecklingsplan 
för Campus US tillsammans med Region Östergöt-
land, dels varit med i strategisk styrgrupp gällande 
Life Science tillsammans med regionen. Arbete pågår 
även för att begränsa risken att LiU:s lokaler inte 
håller den standard som motsvarar verksamhetens 
behov. Vad gäller underhåll och service och AV-teknik 
i de gemensamt bokningsbara lärosalarna (LOKE) 
finns en underhålls- och serviceplan. Planen tar sin 
utgångspunkt i felrapporter samt ålder på utrustning-
en med målet att verka för enhetlighet och robusthet. 
Den sammanvägda risknivån för området kvarstår på 
medium.

Informationssäkerhet
Under våren 2018 har arbetet varit fokuserat på 
GDPR och nya riktlinjer för informationssäkerhet. 
I samband med att GDPR infördes levererades nya 
riktlinjer för personuppgiftsbehandling och 2 data-
skyddsombud utsågs. Genom detta eftersträvas en 
minskad risk för felaktig hantering av personuppgif-
ter. Vidare har GDPR-projektet inventerat informa-
tionstillgångar med fokus på de med personuppgifter. 
Ett nytt regelverk avseende dataskydd och informa-
tionssäkerhet har införts och införandet av nätverks-
accesskontroll gör att det numera finns en väsentligt 
bättre kontroll över vilken utrustning som är ansluten 
till LiU:s nätverk. Genom införandet av en ny teknisk 
lösning för hanteringen av klientplattformen efter-
strävas en minskad risk för otillåten åtkomst till dato-
rer och därmed tillgång till information/data vid LiU.

På grund av en kraftigt ökad mängd riktade och 
generella angrepp mot LiU bedöms risken emeller-
tid som ökande trots vidtagna åtgärder. Under de 
senaste 12 månaderna har en ökad mängd sådana 

angrepp lyckats. En ny lösning för brandväggar har 
upphandlats och en ny Informationssäkerhetspoli-
cy har beslutats av universitetsstyrelsen. Ett arbete 
är påbörjat kring en ny klientplattform, inklusive 
klienter med olika skyddsnivå. Effekten av föränd-
ringarna kring klientplattformen är en minskad risk 
för bristande IT-säkerhet. I januari 2018 lanserades 
en ny lösning för fillagring, inklusive backup samt 
en tjänst för säker fillagring. Användningsområdet 
för tjänsten är hantering av till exempel forsknings-
material med känsliga uppgifter. Dessa 2 åtgärder 
bedöms ge en något minskad risk för förlust av data. 
Den sammanvägda risknivån för området höjs till hög 
trots flera vidtagna åtgärder då 3 av områdets 5 risker 
har värdering hög.

Verksamhetsstöd
I verksamhetsstödsområdet ingår bland annat miljö 
och säkerhet. Risker för brand, skador och attentat 
kommer alltid att finnas men åtgärder som brandöv-
ningar och utbildnings- och informationsinsatser vid-
tas för att begränsa riskerna. Vid införandet av Ladok 
3 (nationellt studieadministrativt system) i början av 
december 2018 fanns risk att beroende stödsystem 
inte skulle fungera tillfredsställande vid driftsättning. 
Den sammanvägda risken för området kvarstår som 
medium.

Inköp och upphandling
Förekomsten av arbetsrättsliga 
villkor i LiU:s upphandlingar
LiU har sedan 1 juni 2017 annonserat 25 upphand-
lingar över tröskelvärdet. Ingen av dessa upphand-
lingar har bedömts omfattas av krav på arbetsrättsliga 
villkor enligt LOU 17 Kap. 2–5. LiU har dock på eget 
initiativ, utan krav enligt regelverket LOU/LUK, ställt 
arbetsrättsliga krav i en upphandling under tröskel-
värdet gällande upphandling enligt LUK. 
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KAPITEL 6

FINANSIELL REDOVISNING
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D en ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2018 
och Linköpings universitet redovisar en om-
sättning på 4 miljarder kronor. Det ekonomiska 

resultatet för Linköpings universitet år 2018 uppgår 
till ett överskott på 156 mnkr, vilket motsvarar 4 pro-
cent av intäkterna. Överskottet fördelar sig med 45 
mnkr inom utbildning och 111 mnkr inom forskning. 
Intäkterna har ökat med 5 procent och kostnaderna 
har ökat med 2 procent jämfört med föregående år.

Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finansie-
ring är 43 procent utbildning respektive 57 procent 
forskning. Forskningens andel har ökat med 1 pro-
centenhet jämfört med föregående år.

Linköpings universitet har fortsatt god ordning 
på ekonomin och den ekonomiska tillväxten har fort-
satt. Under 2012–2016 arbetade LiU medvetet med 
att omsätta det balanserade kapitalet till verksamhet, 
och redovisade därmed underskott. Under 2017 var 
verksamheten till stor del anpassad till intäkterna och 
LiU redovisade ett mindre överskott. Under de tre se-

naste åren har intäkterna ökat med 348 mnkr (9 pro-
cent) medan kostnaderna har haft en mer måttfull 
ökning på 141 mnkr (4 procent), samtidigt har antalet 
årsarbetare minskat med 177 (-5 procent).

Överskottet för 2018 kan främst härledas till 
den anslagsfinansierade forskningen. Av den totala 
intäkts ökningen på 192 mnkr jämfört med föregåen-
de år står bidragsintäkterna för 146 mnkr, varav 140 
mnkr härrör till forskning. Antalet årsarbetare har 
minskat med 10 jämfört med 2017. Omfattningen på 
utbildningsverksamheten har varit relativt oföränd-
rad jämfört med föregående år, medan omfattningen 
på den bidragsfinansierade forskningsverksamheten 
har ökat väsentligt. Det har inte funnits personalre-
surser för att bibehålla omfattningen på den anslags-
finansierade forskningsverksamheten, utan där har 
kostnaderna minskat betydligt samtidigt som intäk-
terna har ökat jämfört med föregående år.

Det balanserade kapitalet på 618 mnkr kommer 
till följd av årets överskott att öka med 156 mnkr till 

Figur 6.1
Ekonomisk utveckling under 2009-2018 (mnkr)
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 LiU:s ekonomiska tillväxt håller i sig och 2018 redovisar 
vi en omsättning som spränger 4-miljardersvallen. 

REKTOR HELEN DANNETUN
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773 mnkr. Universitetet redovisar därutöver 836 
mnkr i oförbrukade bidrag, det vill säga medel som 
LiU erhållit i förskott för finansiering av kommande 
verksamhetskostnader. De oförbrukade bidragen har 
ökat med 78 mnkr jämfört med föregående år.

Intäkterna har fortsatt att öka under året. Anslag 
är den dominerande finansieringsformen men har 
relativt sett minskat med 3 procentenheter och 
utgör nu 63 procent av de totala intäkterna. Andelen 
finansiering med externa bidrag har ökat och uppgår 
till 30 procent (28 procent) av de totala intäkterna. 
Avgiftsintäkterna har ökat med 10 procent jämfört 
med föregående år, vilket främst beror på fler studie-
avgiftsskyldiga studenter.

Intäkter
Universitetet erhåller intäkter till utbildning och 
forskning på i huvudsak 3 sätt: anslag (direkt från 
regering och riksdag), bidrag (till exempel från forsk-
ningsråd och forskningsstiftelser) och avgifter (till 
exempel uppdragsutbildning/-forskning).

Verksamhetens intäkter uppgick till 4 036 mnkr, 
vilket är en ökning med 192 mnkr jämfört med 
2017. Forskningsverksamhetens andel av den totala 
finansieringen har återigen ökat efter att de senaste 
åren ha varit oförändrad. Forskningsverksamheten 
står således nu för den större delen av LiU:s tillväxt. 
Intäkter av anslag ökade med 22 mnkr och uppgick 
till 2 560 mnkr, varav 1 559 mnkr avser utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå och 1 001 mnkr avser 
forskning. Intäkter av avgifter ökade med 24 mnkr 
jämfört med 2017, vilket motsvarar 10 procent. Det 
beror främst på en ökning av studieavgiftsskyldiga 
studenter från tredje land.

Intäkter av bidrag ökade i förhållande till före-
gående år med 146 mnkr (14 procent). De största 
bidragsökningarna återfinns från Region Östergöt-
land, Vinnova samt Wallenbergstiftelserna, medan 
EU-bidragen från ramprogram har minskat jämfört 
med föregående år. Vetenskapsrådet är den väsentligt 
största bidragsfinansiären till LiU.

Figur 6.2
Intäkter (mnkr)

Anslag BidragAvgifter

3 000

3 500

4 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2014 2015 2016 2017 2018
0

Den externfinansierade forskningen är alltjämt större 
än den anslagsfinansierade. Intäkter per finansiär 
framgår av tabell 6.5. Transfereringarna har ökat 
kraftigt och uppgick till 268 mnkr. Transfereringarna 
återspeglar främst forskningsverksamhet där flera 
parter utanför LiU deltar. En stor del av ökningen av 
transfereringarna avser forskningsprogrammet Wal-
lenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems 
and Software program (WASP).

Kostnader
Verksamhetens kostnader uppgick 2018 till 3 881 
mnkr, vilket innebär en ökning med 75 mnkr jämfört 
med 2017. Personalkostnaderna ökade med 58 mnkr 
(2 procent). Kostnadsökningen är främst en effekt av 
lönerevision. Att personalkostnadsökningen är rela-
tivt måttfull beror på att det genomsnittliga antalet 
årsarbetare under året har minskat med 10 jämfört 
med föregående år. För 2017 var motsvarande minsk-
ning 107 årsarbetare, och det är främst doktorander 
som har minskat de senaste åren. Övriga driftkost-
nader ökade med 21 mnkr (3 procent). Det är främst 
kostnader för köpta tjänster för forskning, utbildning 
samt konsulttjänster som har ökat. Lokalkostnaderna 
ökade med 3 mnkr (knappt 1 procent) och följer helt 
LiU:s lokalförsörjningsplan. Trenden med minskande 
kostnader för avskrivningar och nedskrivningar fort-
sätter och under 2018 minskade de med 8 mnkr (6 
procent) vilket är en följd av att universitetet framför 
allt under 2016 och 2017 haft en lägre investerings-
takt än tidigare år. De stora investeringarna som har 
gjorts under 2018 är genomförda under årets sista 
kvartal och har därför inte i någon större utsträckning 
påverkat 2018 års avskrivningar.

Figur 6.3
Kostnader (mnkr)
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Årets kapitalförändring
Kapitalförändringen (resultatet) för 2018 var ett över-
skott på 156 mnkr (38 mnkr 2017) och inkluderar ett 
positivt preliminärt resultat från Linköpings universi-
tet Holding AB på 0,4 mnkr. Av kapitalförändringen 
avser 44 mnkr ett överskott på ordinarie utbildning 
på grund- och avancerad nivå medan 111 mnkr avser 
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överskott på ordinarie forskning och utbildning på 
forskarnivå. Uppdragsutbildningen uppvisar ett 
överskott på 0,5 mnkr medan uppdragsforskningen 
uppvisar ett överskott på 0,1 mnkr under 2018. Den 
avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar totalt ett 
ackumulerat överskott om 8 mnkr.

Summan av balanserad kapitalförändring och 
årets kapitalförändring uppgick den 31 december 
2018 till 773 mnkr inklusive det preliminära resulta-
tet från LiU Holding AB. Det motsvarar 19 procent av 
LiU:s intäkter 2018.

Årets positiva kapitalförändring (156 mnkr) var 
högre än vad som prognosticerats i budgetunderlaget 
(-29 mnkr). Kostnaderna blev 80 mnkr lägre och 
intäkterna 104 mnkr högre än budgetunderlagets 
prognos. Den största kostnadsavvikelsen (-39 mnkr) 
kan härröras till lägre personalkostnader, och beror 
främst på färre antal årsarbetare. Därutöver blev 
även övriga driftkostnader och avskrivningar lägre än 
budgetunderlagets prognos. På intäktssidan var det 
främst bidragsintäkterna som blev högre än bud-
getunderlagets prognos (86 mnkr), samtidigt som 
intäkter av avgifter blev 14 mnkr högre än budgetun-
derlagets prognos.

Resultat från hel- och delägda företag
Linköpings universitet övertog 1998 Linköpings uni-
versitet Holding AB från Näringsdepartementet. Hol-
dingbolaget ska äga, försälja och förvalta aktier och 
andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, 
vars syfte är att bedriva forsknings- och utvecklings-
arbete för kommersiell exploatering av projekt och 
kunskaper, framtagna eller uppkomna inom ramen 
för universitetets verksamhet.

LiU Holding AB omsatte under 2018 55 mnkr i 
intäkter och uppvisade för 2018 ett preliminärt posi-
tivt resultat om 0,4 mnkr (2017: 0,2 mnkr). Se vidare 
i tabell 6.14.

Oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter
Balansräkningens post oförbrukade bidrag har ökat 
med 78 mnkr jämfört med 2017. En stor del av ök-
ningen avser bidragsfinansierade investeringar som 
gjorts under året. De oförbrukade bidragen uppgår 
nu till 836 mnkr (2017: 758 mnkr). De oförbrukade 
bidragen motsvarar 69 procent av 2018 års bidrags-
intäkter, vilket är något lägre jämfört med föregå-
ende år. Förbrukningstakten för oförbrukade bidrag 
från annan statlig myndighet redovisas i not 33. Där 
framgår att större delen förväntas tas i anspråk inom 
3 år. De upplupna bidragsintäkterna har ökat med 
31 mnkr jämfört med föregående år och detta beror 
till stor del på större bidragsintäkter från Wallen-
bergstiftelserna, vilka normalt sett betalar ut bidrag i 
efterhand.

Investeringar
Under 2018 uppgick investeringarna till totalt 246 
mnkr (2017: 97 mnkr). Ökningen är till stor del till-
fällig och beror i huvudsak på enskilda investeringar 
inom Nationellt superdatorcentrum (NSC). Investe-
ringarna inom NSC uppgick 2018 till totalt 141 mnkr. 
Det bokförda värdet av befintliga anläggningstillgång-
ar (immateriella, materiella och finansiella) är 506 
mnkr, en ökning med 125 mnkr jämfört med 2017.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
De samlade intäkterna för utbildningen på grundni-
vå och avancerad nivå uppgick under 2018 till 1 727 
mnkr (2017: 1 705 mnkr). Anslagsintäkterna var i 
samma nivå som 2017. LiU underskrider takbeloppet 
med 78 mnkr (2017: 23 mnkr) inklusive december-
prestationer. Den totala ingående överproduktionen i 
form av ersättning för helårsstudenter och helårspre-
stationer på 4 mnkr är därmed förbrukad och LiU 
redovisar efter 2018 ett utgående anslagssparande på 
74 mnkr.

Tabell 6.4 Resultaträkningens utfall 2016–2018 och budgetunderlagets prognos för 2018 (mnkr)
2018 2018 2017 2016

Utfall Prognos Utfall Utfall

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 2 560 2 557 2 538 2 450

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 257 243 233 204

Intäkter av bidrag 1 216 1 130 1 070 1 078

Finansiella intäkter 2 2 2 2

Summa 4 036 3 932 3 844 3 734

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 2 477 2 516 2 419 2 403

Kostnader för lokaler 519 519 516 500

Övriga driftkostnader 758 780 737 710

Finansiella kostnader 8 7 7 6

Avskrivningar och nedskrivningar 119 139 126 143

Summa 3 881 3 961 3 806 3 762

Verksamhetsutfall 155 -29 38 -28

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 0 0 0 -1

Årets kapitalförändring 156 -29 38 -29
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Andelen intäkter av den ordinarie utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå som utgörs av anslag 
från regering och riksdag har sjunkit med 1 procent-
enhet och utgör 92 procent. Anslagen avser medel för 
finansiering av utbildningsuppdraget och medel för 
ersättning för klinisk utbildning.

Intäkter i form av avgifter (112 mnkr) erhålls 
för uppdragsutbildning (30 mnkr) men avser också 
studieavgiftsskyldiga studenter, högskoleprovet och 
konferensverksamhet med mera.

Kostnaderna för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå uppgick under 2018 till 1 682 mnkr 
(2017: 1 658 mnkr). Merparten av kostnaderna 
avser personal (66 procent). Både lokalkostnaderna 
och övriga driftkostnader uppgår till 16 procent. I 
övriga driftkostnader ingår den ersättning för klinisk 
utbildning som av universitetet utbetalas till Region 
Östergötland.

Sammantaget betyder detta att grundutbildning-
en för 2018 visar ett positivt resultat om 45 mnkr 
(2017: 47 mnkr).

Forskning och utbildning på forskarnivå
Intäkterna för forskning och utbildning på forskarni-
vå uppgick 2018 till 2 309 mnkr (2017: 2 139 mnkr). 
Av intäkterna kommer 43 procent (2017: 46 procent) 
från anslag och 50 procent (2017: 48 procent) från 
bidrag. Intäkterna från anslag har ökat från 979 mnkr 

Tabell 6.5 Intäkter per finansiär (mnkr)
Totalt Utbildning Forskning

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Intäkter av anslag 2 560 2 538 2 450 1 559 1 559 1 505 1 001 979 945

Intäkter av bidrag

 Offentliga finansiärer

 Forskningsråd 358 340 329 0 0 0 358 339 329

 Vinnova 115 75 84 0 0 1 115 75 83

 Statliga myndigheter 276 230 231 52 44 39 225 186 192

 Kommuner och landsting 53 41 62 2 1 0 51 40 61

 Övriga svenska finansiärer

 Forskningsstiftelser 74 67 55 0 0 0 74 67 55

 Svenska organisationer och föreningar 243 190 190 0 1 0 243 189 190

 Svenska företag 28 37 28 0 0 0 28 37 28

 Utländska finansiärer

 EU-kommissionen 58 73 81 1 3 2 56 70 80

 Utländska företag och organisationer 10 18 16 0 0 0 11 18 16

Summa bidrag 1 216 1 070 1 078 54 48 43 1 162 1 022 1 035

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Statliga finansiärer 76 79 67 36 38 25 40 42 42

Kommuner och landsting 78 78 69 18 18 17 60 60 51

Övriga svenska finansiärer 45 41 46 15 15 15 29 26 31

Utländska finansiärer 58 35 23 43 26 15 15 9 7

Summa avgifter och andra ersättningar 257 233 204 112 97 73 145 136 132

Finansiella intäkter 2 2 2 1 1 0 1 1 2

Totalt 4 036 3 844 3 734 1 727 1 705 1 621 2 309 2 139 2 113

år 2017 till 1 001 mnkr år 2018, vilket motsvarar en 
ökning med 2 procent. De största externa intäkterna 
kommer från forskningsråd, statliga myndighe-
ter, svenska organisationer som Cancerfonden och 
Wallenbergstiftelserna samt Vinnova (tabell 6.5). 
Av de externa intäkterna under 2018 utgör intäkter 
från uppdragsforskning 42 mnkr (2017: 39 mnkr). 
Bidragsintäkterna har ökat med 140 mnkr jämfört 
med föregående år och uppgår 2018 till 1 162 mnkr 
(2017: 1 022 mnkr). Ökningen motsvarar 14 pro-
cent och kan främst härledas till Vinnova, Region 
Östergötland samt Wallenbergstiftelserna. Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) finansierar 
Sveriges enskilt största forskningsprogram, Wallen-
berg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and 
Software program (WASP), där LiU är värduniver-
sitet. Kostnaderna för forskning och utbildning på 
forskarnivå uppgick under 2018 till 2 199 mnkr (2017: 
2 148 mnkr). Huvuddelen av kostnaderna, 62 procent, 
avser personal. Lokalkostnaderna utgör 11 procent 
och övriga driftkostnader uppgår till 22 procent. I det 
sistnämnda kostnadsslaget inkluderas den ersättning 
för klinisk forskning som av universitetet utbetalas 
till Region Östergötland.

Sammantaget betyder detta att forskning och 
utbildning på forskarnivå för 2018 visar ett positivt 
resultat (kapitalförändring) om 110 mnkr (2017: -9 
mnkr) exklusive resultat från andelar i hel- och deläg-
da företag.
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Redovisningsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med för-
ordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag (FÅB), samt förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring.

Redovisning vid universitetet följer god redovis-
ningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 
och allmänna råd till FÅB.

Brytdag för den löpande redovisningen avseende 
räkenskapsåret 2018 var den 4:e januari 2019. Som 
periodavgränsningspost avseende enstaka intäkter 
och kostnader, bokförs belopp överstigande 100 tkr. 
Periodiseringar av pågående projekt och upplupna 
lönekostnader i lönesystemet görs utan beloppsgräns. 
Övriga lönekostnader periodiseras om beloppet över-
stiger 50 tkr per person, exklusive sociala avgifter.

Maskinella avrundningar i tabellerna kan ge 
smärre differenser vid manuell summering.

Värderingsprinciper
Som upplupna bidragsintäkter eller upplupna avgifts-
intäkter redovisas inkomster som ännu ej erhållits 
och som motsvaras av nedlagda kostnader.

Som oförbrukade bidrag eller oförbrukade 
avgiftsintäkter redovisas erhållna inkomster som 
periodiserats för att täcka framtida kostnader.

Fordringar tas upp till de belopp som beräknas 
inflyta.

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

Gemensamma kostnader fördelas med utgångs-
punkt från den modell som föreslagits av Sveriges 
universitets- och högskoleförbund.

Under transfereringar redovisas bidrag som vida-
reförmedlas till olika mottagare. Dessa bidrag avser 
stipendier, forskningsbidrag eller andra bidrag.

Anläggningstillgångar
En tillgång med en livslängd på 3 år eller längre redo-
visas som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet 
överstiger 20 tkr. Flera objekt som har ett naturligt 
samband samt anskaffningar av likartade tillgångar 
klassificeras också som anläggningstillgångar om det 
sammanlagda anskaffningsvärdet uppgår till 20 tkr 
eller mer.

För förbättringsutgift på annans fastighet tilläm-
pas en beloppsgräns på 100 tkr.

Immateriella anläggningstillgångar kan avse 
utveckling, licenser eller andra rättigheter. För imma-
teriella anläggningstillgångar är beloppsgränsen 300 
tkr.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan, varvid linjär avskrivningsmetod tillämpas.

Tillämpade avskrivningstider 1

Datorer 3 år
Laboratorieutrustning 5 år
Kontorsutrustning 5 år
Transportmedel 5 år
Fastighetsinventarier 5 år
Larm- och skalskydd 5 år
Vetenskaplig utrustning 10 år
Verkstadsmaskiner 10 år
Möbler och inredning 10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år
Utveckling 3 – 5 år
Licenser/rättigheter 3 – 5 år

1.  Avvikande avskrivningstider kan tillämpas utifrån individuell bedömning.  
För konstföremål tillämpas ingen avskrivning.

För att komponentavskrivning ska ske vid LiU, bör 
komponentens andel av den totala anläggningen vara 
minst 20 procent av anläggningens totala anskaff-
ningsvärde och den enskilda komponentens anskaff-
ningspris överstiga 2 000 tkr.

Holdingbolaget vid Linköpings universitet
LiU förvaltar Linköpings universitet Holding AB. I 
årsredovisningen redovisas uppgifter om andelar 
i hel- och delägda företag och resultatandel enligt 
kapitalandelsmetoden. Innehavet redovisas i balans-
räkningen under posterna andelar i hel- och delägda 
företag, statskapital samt resultatandelar i hel- och 
delägda företag. I samband med årsredovisning-
en presenterar Linköpings universitet Holding AB 
ett preliminärt resultat. Påverkan på universitetets 
kapitalförändring framgår av resultaträkningsposten 
resultat från andelar i hel- och delägda företag.

Undantag från vissa bestämmelser
Universitet och högskolor medges undantag från 
bestämmelsen om redovisning mot anslag enligt 12 § 
anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbetalas 
till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska 
ske i samband med de månatliga utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Universitet och högskolor medges undantag 
från 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt 
att lärosätet får överföra såväl överproduktion som 
outnyttjat takbelopp till ett värde av högst 10 procent 
av takbeloppet till efterföljande budgetår, utan att 
särskilt begära regeringens medgivande.

Universitet och högskolor medges undantag från 
bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av 
vissa väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor 
ska i stället lämna uppgifter enligt regleringsbrev.

Universitet och högskolor medges undantag 
från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 
3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
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budgetunderlag och ska i stället lämna budgetunder-
lag enligt särskilda anvisningar.

Universitet och högskolor medges undantag från 
bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra stycket förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag, om att i årsredovisningen upprätta och lämna 
en finansieringsanalys till regeringen.

Universitet och högskolor medges undantag från 
2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) om finansiering av anlägg-
ningstillgångar. En anläggningstillgång som används 
i myndighetens verksamhet får helt eller delvis 
finansieras med bidrag från ickestatlig givare. Detta 
gäller även bidrag från statliga bidragsgivare under 
förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitet och högskolor medges undantag från 
25 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen 
(1992:191) om disposition av inkomster från avgifts-
belagd verksamhet. Uppgår det ackumulerade över-
skottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda 
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska 
myndigheten i årsredovisningen redovisa hur över-
skottet ska disponeras. Har det uppkommit ett under-
skott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av 
ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, 
ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag 
till regeringen om hur underskottet ska täckas.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

Not 2018 01 01 —2018 12 31 2017 01 01 —2017 12 31

Verksamhetens intäkter

 Intäkter av anslag 1 2 560 206 2 537 953

 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 257 219 233 368

 Intäkter av bidrag 3 1 216 150 1 070 183

 Finansiella intäkter 4 2 385 2 208

Summa 4 035 959 3 843 712

Verksamhetens kostnader

 Kostnader för personal 5 2 476 951 2 419 197

 Kostnader för lokaler 6 519 455 515 960

 Övriga driftkostnader 7 757 831 736 718

 Finansiella kostnader 8 8 041 7 297

 Avskrivningar och nedskrivningar 12–15 118 557 126 495

Summa 3 880 836 3 805 666

Verksamhetsutfall 155 124 38 045

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 17 416 222

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 34 146 25 326

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 9 79 098 70 167

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 155 187 86 581

Lämnade bidrag 11 -268 431 -182 074

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 27 155 539 38 267
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

 Balanserade utgifter för utveckling 12 2 685 4 493

 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 7 025 8 000

Summa immateriella anläggningstillgångar 9 711 12 493

Materiella anläggningstillgångar

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 60 945 49 000

 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 15 360 081 298 579

 Pågående nyanläggningar 16 56 190 2 114

Summa materiella anläggningstillgångar 477 216 349 693

Finansiella anläggningstillgångar

 Andelar i hel- och delägda företag 17 19 162 18 755

Summa finansiella anläggningstillgångar 19 162 18 755

Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 48 423 44 538

 Fordringar hos andra myndigheter 64 417 52 214

 Övriga kortfristiga fordringar 18 23 25

Summa kortfristiga fordringar 112 863 96 777

Periodavgränsningsposter

 Förutbetalda kostnader 19 116 317 118 527

 Upplupna bidragsintäkter 20 225 696 194 919

 Övriga upplupna intäkter 21 5 660 5 060

Summa periodavgränsningsposter 347 672 318 505

Avräkning med statsverket

 Avräkning med statsverket 22 -74 218 0

Summa avräkning med statsverket -74 218 0

Kassa och bank

 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 23 1 643 919 1 361 782

 Kassa och bank 24 15 023 32 881

Summa kassa och bank 1 658 942 1 394 663

SUMMA TILLGÅNGAR 2 551 348 2 190 886
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Belopp i tkr

Kapital och skulder Not 2018-12-31 2017-12-31

Myndighetskapital

 Statskapital 25, 27 10 789 10 789

 Resultatandelar i hel- och delägda företag 26, 27 8 746 8 534

 Balanserad kapitalförändring 27 617 500 579 455

 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 27 155 539 38 267

Summa myndighetskapital 792 574 637 044

Avsättningar

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 16 902 16 938

 Övriga avsättningar 29 1 838 1 531

Summa avsättningar 18 741 18 469

Skulder m.m.

 Lån i Riksgäldskontoret 30 399 176 323 719

 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 93 393 74 628

 Leverantörsskulder 121 693 96 839

 Övriga kortfristiga skulder 31 57 853 74 743

 Depositioner 62 98

Summa skulder m.m. 672 176 570 028

Periodavgränsningsposter

 Upplupna kostnader 32 140 649 136 533

 Oförbrukade bidrag 33 836 028 758 461

 Övriga förutbetalda intäkter 34 91 181 70 351

Summa periodavgränsningsposter 1 067 857 965 345

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 551 348 2 190 886

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser 35 0 150
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ANSLAGSREDOVISNING

Belopp i tkr

Redovisning mot anslag
Anslag Ingående

överförings-
belopp

Årets till-
delning enl

regl.brev

Omdisp.
anslags-

belopp

Utnyttjad del
av medgivet

överskridande

Indragning Totalt
disponibelt

belopp

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(ramanslag)

0 1 549 701 1 549 701 -1 475 483 74 218 1

 2:13 ap.1 Takbelopp (ram) 0 1 549 701 1 549 701 -1 475 483 74 218

2:14 Forskning och utbildning på forskarnivå 
(ramanslag)

0 886 763 886 763 -886 763 0

 2:14 ap.4 Basresurs (ram) 0 886 763 886 763 -886 763 0

2:65 Särskilda medel till universitet och 
högskolor (ramanslag)

0 1 937 1 937 -1 937 0

  2:65 ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik 
(ram)

0 1 937 1 937 -1 937 0

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och 
forskning (ramanslag)

0 230 169 230 169 -230 169 0

 2:66 ap. 5 Linköpings universitet (ram) 0 230 169 230 169 -230 169 0

Summa 0 2 668 570 2 668 570 -2 594 352 74 218

Finansiella villkor
Anslag/Anslagsbenämning

2:13 ap.1 Takbelopp (ram)

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter får högst uppgå till 
24 kronor per helårsstudent. Kostnader för personskadeförsäkringar för 
studenter uppgick under 2018 till 123 tkr, dvs. 7 kr per helårsstudent 2.

2:13 ap.1 Takbelopp (ram)

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder: 
Under 2018 avsatte LiU 4 485 tkr för studenter med funktionshinder 
från grundutbildningsanslaget. Det pedagogiska stödet till 
studenter med funktionshinder har inte överskridit 0,3 procent av 
grundutbildningsanslaget.

2:14 ap.4 Basresurs (ram) Villkor Utfall

I anslaget ingår medel för strategiska 
forskningsområden enligt nedan:

IT och mobil kommunikation 33 199 32 349

Materialvetenskap 30 277 28 296

Säkerhet och krisberedskap 8 219 6 804

1.  Universitetets utbildningsvolym under 2018 underskrider universitetets tilldelade takbelopp.
2.  Snittkostnaden 2018 är framräknad enligt en förändrad beräkningsmodell mot tidigare år.
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NOTER TILL RESULTAT- 
OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Intäkter av anslag
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Anslag från staten, enligt regleringsbrev 2 668 570 2 563 279

Avgår medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av transfereringar -34 146 -25 326

Avgår anslagssparande -74 218 0

Summa intäkter av anslag 2 560 206 2 537 953

 varav ersättning för klinisk utbildning
 och forskning 230 169 222 978

Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas 
av Linköpings universitet till Region Östergötland och redovisas som en övrig 
driftkostnad. Utöver detta anslag har universitetet erhållit 758 tkr som bidrag 
från Karolinska Institutet för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Not 3 Intäkter av bidrag
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 248 059 251 104

Vinnova 77 795 50 586

Kammarkollegiet 50 623 37 210

Uppsala universitet 49 034 37 402

Statens energimyndighet 48 457 41 316

Formas 29 884 22 402

Forte 27 178 23 779

Kungliga Tekniska högskolan 26 706 19 749

Övriga statliga myndigheter 86 101 78 146

Summa statliga myndigheter 643 837 561 694

Icke statliga bidrag

Region Östergötland 122 642 90 470

Wallenbergstiftelserna 114 414 99 655

Stiftelsen för Strategisk Forskning 47 366 38 886

EU-bidrag från ramprogram 28 724 32 420

Chalmers tekniska högskola 17 961 16 562

Cancerfonden 16 122 10 514

Riksbankens Jubileumsfond 13 954 14 140

Mistra 12 681 12 867

Saab 10 463 9 339

Norrköpings kommun 10 325 8 303

Hjärt- Lungfonden 8 440 5 615

Scania 7 316 3 606

Övriga 161 905 166 112

Summa icke statliga bidrag 572 313 508 489

Summa intäkter av bidrag 1 216 150 1 070 183

Nya interna riktlinjer avseende periodisering av bidrag, där finansiärer ej 
angivit dipositionstid, har inneburit att ett antal projekt resultatförts istället för 
att periodiseras. Detta har under året medfört ökade bidragsintäkter om cirka 
20 mnkr.

Not 4 Finansiella intäkter
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Ränta på räntekonto hos 
Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 1 627 1 699

Övriga finansiella intäkter 758 509

Summa 2 385 2 208

Under 2017 och 2018 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Intäkter av uppdragsutbildning 29 619 29 508

Intäkter av uppdragsforskning 41 697 39 341

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 115 343 116 503

  varav offentlig inköps- och 
resurssamordning 45 352 42 195

 varav lokaler 29 112 28 735

 varav utrustning 19 566 21 898

  varav rådgivning och annan 
liknande service 10 406 15 319

 varav kurser och konferenser 3 473 1 923

 varav tjänsteexport 6 516 5 591

 varav övrigt 918 842

Offentligrättsliga avgifter 1 494 1 543

 varav högskoleprovet 1 473 1 529

 varav kopior allmän handling 21 14

Övriga intäkter av avgifter och andra
ersättningar 69 066 46 473

  varav utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter 47 149 29 653

  varav realisationsvinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar 975 768

  varav sponsring, finansiering 
med icke statliga medel 7 9

  varav övriga ersättningar och intäkter, 
finansiering med icke statliga medel 20 935 16 043

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 257 219 233 368

Belopp i tkr
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Not 12 Balanserade utgifter för utveckling
2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde IB 13 148 13 148

Årets anskaffningar 0 0

Årets avyttringar 0 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 13 148 13 148

Ackumulerade avskrivningar IB -8 655 -6 847

Årets avskrivningar -1 808 -1 808

Årets avyttringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -10 463 -8 655

Restvärde 2 685 4 493

  Varav pågående utgifter för utveckling 0 0

Not 5 Kostnader för personal
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Lönekostnader, exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter 1 600 357 1 564 147

 varav egen personal 1 560 509 1 526 190

 varav arvodister, uppdragstagare 39 848 37 957

Arbetsgivaravgifter, premier 
avtalsförsäkringar 716 441 699 201

Pensionskostnader 101 845 99 709

Övriga personalkostnader 58 308 56 140

Summa 2 476 951 2 419 197

Not 9 Medel från myndigheter för finansiering av bidrag
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Vinnova 24 595 14 134

Uppsala universitet 13 075 13 808

Vetenskapsrådet 9 926 9 589

Universitets-och högskolerådet 9 868 9 512

Statens energimyndighet 5 169 6 517

Trafikverket 3 700 750

Mynd för samhällsskydd o beredskap 2 459 55

Svenska Institutet 2 225 2 298

Kungliga Tekniska högskolan 1 817 1 960

Formas 1 219 1 016

Rymdstyrelsen 1 209 416

Övriga 3 836 10 112

Summa 79 098 70 167

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Kommuner och landsting 7 108 7 413

EU-kommissionen 3 759 5 778

Privata företag 3 744 1 289

Internationella organisationer 1 567 3 831

Övriga 139 009 68 270

 varav Wallenbergstiftelserna 89 812 40 012

Summa 155 187 86 581

Medlen har i huvudsak finansierat forskningsverksamhet vid andra 
organisationer samt stipendier.
En stor del av ökningen gällande Wallenbergstiftelserna avser projektet WASP.

Not 11 Lämnade bidrag
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Till privatpersoner (stipendier) -33 037 -28 788

Till myndigheter -122 914 -77 274

Till övriga -112 480 -76 012

Summa -268 431 -182 074

En stor del av ökningen härrör till projektet WASP.

Not 6 Kostnader för lokaler
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Hyror exkl. el och värme 487 640 484 744

Driftkostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 25 131 20 244

Renhållning, bevakning och övriga
driftkostnader 6 684 10 972

Summa 519 455 515 960

Not 7 Övriga driftkostnader
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Forsknings- och utbildningstjänster 310 905 298 561

 varav Ersättning för klinisk utbildning
 och forskning 1 230 169 222 978

Inköp av varor 98 489 91 568

IT-tjänster 78 706 86 453

Resekostnader 58 132 60 897

Övriga konsulttjänster 52 441 47 584

Övriga driftkostnader 157 928 150 705

Realisationsförlust vid avyttring av
anläggningstillgångar 1 230 950

Summa 757 831 736 718

1.  Anslaget avseende ersättning för klinisk utbildning och forskning utbetalas 
av Linköpings universitet till Region Östergötland och redovisas som en 
övrig driftkostnad.

Not 8 Finansiella kostnader
2018 01 01-
2018 12 31

2017 01 01-
2017 12 31

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på räntekonto hos 
Riksgäldskontoret 7 295 6 491

Övriga finansiella kostnader 746 806

Summa 8 041 7 297

Under 2017 och 2018 har räntan på Riksgäldskontoret varit negativ.
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Not 19 Förutbetalda kostnader
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 
statliga myndigheter 2 396 2 380

Förutbetalda hyror 88 683 90 937

Förutbetalda icke statliga kostnader 25 238 25 210

Summa 116 317 118 527

Not 15 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde IB 1 607 125 1 542 345

Årets anskaffningar 167 178 83 037

Årets avyttringar -63 406 -27 490

Årets omföringar från pågående 
nyanläggningar 2 114 9 233

Korrigering av tidigare års anskaffningar -4 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 1 713 007 1 607 125

Ackumulerade avskrivningar IB -1 308 546 -1 221 347

Årets avskrivningar -105 295 -112 805

Årets avyttringar 60 915 25 606

Korrigering av tidigare års avskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -1 352 926 -1 308 546

Restvärde 360 081 298 579

Not 16 Pågående nyanläggningar
2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde IB 2 114 10 259

Årets anskaffningar 56 190 2 142

Årets avyttringar 0 -254

Årets omföringar från pågående 
nyanläggningar -2 114 -9 233

Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 -800

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 56 190 2 114

Restvärde 56 190 2 114

50 171 tkr av utfallet 2018-12-31 avser investeringar inom Nationellt 
Superdatorcentrum.

Not 17 Andelar i hel- och delägda företag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 18 755 16 956

Omvärdering, årets resultat 416 222

Omvärdering, eget kapital -9 1 577

Utgående balans 19 162 18 755

Posten avser samtliga 3 000 aktier i Linköpings universitet Holding AB 
(nominellt värde 100 kr/st). Omvärderingen av aktierna görs enligt kapital- 
andelsmetoden varvid preliminära värden per 2018-12-31 för holdingbolaget 
använts.

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Övriga kortfristiga fordringar i löpande
verksamhet 23 25

Summa 23 25

Not 13 Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde IB 11 419 7 816

Årets anskaffningar 1 049 3 603

Årets avyttringar 0 0

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 12 468 11 419

Ackumulerade avskrivningar IB -3 420 -1 397

Årets avskrivningar -2 023 -2 023

Årets avyttringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -5 443 -3 420

Restvärde 7 025 8 000

  varav pågående utgifter för rättigheter och 
andra immateriella anläggningstillgångar 0 0

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde IB 134 047 126 031

Årets anskaffningar 21 375 8 445

Årets avyttringar -489 -1 229

Korrigering av tidigare års anskaffningar 0 800

Årets överföringar 0 0

Årets uppskrivningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 154 934 134 047

Ackumulerade avskrivningar IB -85 046 -76 330

Årets avskrivningar -9 431 -9 858

Årets avyttringar 489 1 142

Årets nedskrivningar 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -93 988 -85 046

Restvärde 60 945 49 000

 varav pågående förbättringsutgifter 
 på annans fastighet 3 708 6 488
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Not 26 Resultatandelar i hel- och delägda företag
2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 8 534 7 930

Omföring av föregående års resultat 222 -974

Omvärdering av eget kapital -9 1 577

Utgående balans 8 746 8 534

Avser resultatandelar i Linköpings universitet Holding AB.

Not 21 Övriga upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna avgiftsintäkter 
statliga myndigheter 2 155 2 374

Icke statliga upplupna avgiftsintäkter 2 518 2 326

Övriga upplupna intäkter 
statliga myndigheter 0 159

Övriga upplupna intäkter ej statliga 987 201

Summa 5 660 5 060

Not 20 Upplupna bidragsintäkter
2018-12-31 2017-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Uppsala universitet 12 571 2 777

Vetenskapsrådet 10 539 13 638

Vinnova 8 207 1 777

Kammarkollegiet 7 226 4 516

Kungliga Tekniska högskolan 3 120 3 127

Statens energimyndighet 3 074 2 770

Sida 2 744 1 173

Formas 2 174 272

Umeå universitet 1 252 1 245

Lunds universitet 642 1 363

Universitets- o högskolerådet 0 1 800

Sveriges lantbruksuniversitet 0 1 258

Övriga statliga myndigheter 4 857 6 267

Summa bidrag från statliga myndigheter 56 406 41 983

Icke statliga bidrag

Wallenbergstiftelserna 71 126 58 710

Stiftelsen för Strategisk Forskning 21 801 17 872

EU-länder 15 853 12 121

Svenska företag 15 441 16 231

Chalmers tekniska högskola 11 568 7 412

Riksbankens jubileumsfond 7 415 3 137

EU-bidrag från ramprogram 7 119 16 144

Region Östergötland 5 263 7 703

EU-bidrag övriga 18 0

Övriga icke statliga bidrag 13 686 13 605

Summa icke statliga bidrag 169 290 152 935

Summa upplupna bidragsintäkter 225 696 194 919

Not 23 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2018-12-31 2017-12-31

Behållning räntekonto 1 643 919 1 361 782

Beviljad räntekontokredit 0 0

Utnyttjad räntekontokredit 0 0

Not 24 Kassa och bank
2018-12-31 2017-12-31

EU-bidrag på valutakonto 14 976 32 881

Tillgodohavande på bank 47 0

Summa 15 023 32 881

Not 25 Statskapital
2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 10 789 10 789

Konstverk övertagna från 
Statens konstråd 0 0

Utgående balans 10 789 10 789

Varav 10 000 tkr avser Linköpings universitet Holding AB.

Not 22 Avräkning med statsverket
2018-12-31 2017-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 2 594 352 2 563 279

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -2 668 570 -2 563 279

Summa utgående balans -74 218 0

Anslagssparande på grund av ej utnyttjat takbelopp.

Not 27 Myndighetskapital
Statskapital Resultat andelar 

i hel- och del-
ägda företag

Balanserad
kapitalföränd-

ring anslag

Balanserad
kapitalföränd-

ring avgifter

Balanserad
kapitalföränd-

ring bidrag

Kapitalför-
ändring enligt 

resultaträkning

Summa

Utgående balans 2017 10 789 8 534 595 017 10 473 -26 035 38 267 637 044

Rättelser 1 -1 076 1 076 0

Ingående balans 2018 10 789 8 534 593 941 10 473 -24 959 38 267 637 044

Föregående års kapitalförändring 222 34 699 -3 983 7 328 -38 267 0

Konst från Statens konstråd 0

Omvärdering eget kapital i hel-
och delägda företag -9 -9

Årets kapitalförändring 155 539 155 539

Summa årets förändring 0 213 34 699 -3 983 7 328 117 272 155 530

Utgående balans 2018 10 789 8 746 628 640 6 490 -17 631 155 539 792 574

Av årets kapitalförändring 155 539 tkr avser 109 620 tkr anslagsfinansierad verksamhet, 671 tkr avser avgiftsbelagd verksamhet, 44 833 tkr avser 
bidragsfinansierad verksamhet och 416 tkr avser preliminärt resultat från andelar i hel- och delägda företag.

1.  Balanserad kapitalförändring justerad på grund av omklassificering av projekt och verksamhet.
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Not 28 Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser

2018-12-31 2017-12-31

Ingående avsättning 16 938 17 018

Årets pensionskostnad 7 580 7 834

Årets pensionsutbetalningar -7 616 -7 915

Utgående avsättning 16 902 16 938

 varav kortfristig del 6 165 5 643

Här redovisas pensionsförpliktelser som universitetet ansvarar för.

Not 31 Övriga kortfristiga skulder
2018-12-31 2017-12-31

Oförmedlade EU-bidrag 14 976 32 870

Personalens källskatt 42 515 41 387

Övriga skulder 361 486

Summa 57 853 74 743

Not 32 Upplupna kostnader
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner/semesterlöner 121 939 120 270

Övriga upplupna kostnader från 
annan statlig myndighet 1 995 474

Övriga icke statliga upplupna kostnader 16 715 15 789

Summa 140 649 136 533

Not 29 Övriga avsättningar
2018-12-31 2017-12-31

Avveckling av personal

Ingående balans 0 236

Årets förändring 0 -236

Utgående balans 0 0

Lokaler som ska lämnas

Ingående balans 759 0

Årets förändring -759 759

Utgående balans 0 759

Omställningsmedel

Ingående balans 772 0

Årets förändring 1 066 772

Utgående balans 1 838 772

Utgånde balans övriga avsättningar 1 838 1 531

 varav kortfristig del 2017 avser lokaler 0 759

Not 30 Lån i Riksgäldskontoret
2018-12-31 2017-12-31

Ingående skuld 323 719 339 222

Nyupplåning 179 877 90 727

Amortering -104 421 -106 229

Utgående skuld 399 176 323 719

Beviljad låneram 530 000 480 000

Not 33 Oförbrukade bidrag
2018-12-31 2017-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Vetenskapsrådet 304 841 270 248

Uppsala universitet 56 265 11 284

Vinnova 54 540 52 402

Formas 45 698 32 489

Forte 34 328 36 323

Statens energimyndighet 21 903 30 571

Övriga statliga myndigheter 76 107 74 925

Summa oförbrukade bidrag från
statliga myndigheter 593 682 508 242

  varav förväntas tas i 
anspråk inom 3 mån 70 150 58 544

  varav förväntas tas i anspråk 
mer än 3 mån till 1 år 209 853 175 632

  varav förväntas tas i anspråk 
mer än 1 år till 3 år 241 175 210 013

  varav förväntas tas i 
anspråk mer än 3 år 72 504 64 052

Icke statliga bidrag

Region Östergötland 53 254 72 450

EU-bidrag från ramprogram 28 806 17 775

Svenska företag 21 823 19 759

Hjärt- Lungfonden 15 291 10 551

EU-länder 15 188 17 944

Stiftelsen för Strategisk Forskning 10 994 6 174

Cancerfonden 9 877 10 207

Kommuner 8 641 8 770

Länder utanför EU 7 275 6 765

Wallenbergstiftelserna 6 953 7 200

Stint 5 099 2 831

Mistra 4 044 5 403

Nordiska ministerrådet 1 870 2 805

EU-bidrag övriga 0 0

Övriga icke-statliga bidrag 53 231 61 585

Summa oförbrukade icke statliga bidrag 242 346 250 219

Summa oförbrukade bidrag 836 028 758 461

 varav oförmedlade bidrag 15 917 10 746

Förbrukningstakt för oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet har tagits 
fram i enlighet med SUHF/HfR:s redovisningsråds rekommendation. Metoden 
innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga omsättningshastigheten/
förbrukningstakten. Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig 
finansiering bedöms sammantaget vara linjär.

Not 34 Övriga förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Oförbrukade avgiftsintäkter från 
annan statlig myndighet 25 709 18 593

Icke statliga oförbrukade avgiftsintäkter 32 358 28 511

Övriga icke statliga förutbetalda intäkter 33 114 23 247

Summa 91 181 70 351

Av oförbrukade avgiftsintäkter från annan statlig myndighet uppgår avgifter från 
Statens skolverk till 16 234 tkr (föregående år 10 931 tkr).
Av icke-statliga oförbrukade avgiftsintäkter uppgår avgifter från Region 
Östergötland till 15 912 tkr (föregående år 13 363 tkr).
Av övriga icke-statliga förutbetalda avgiftsintäkter uppgår avgifter från 
tredjelandsstuderande till 25 847 tkr (föregående år 16 661 tkr).

Not 35 Övriga ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelser 2018-12-31 redovisas 0 kr (föregående år 
150 tkr). Föregående års ansvarsförbindelser avsåg restvärde på 
hyresgästanpassningar i lokaler som LiU sannolikt ska lämna. Tidplanen för 
detta har ändrats och ansvarförbindelsen tas inte upp per 2018-12-31.
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Tabell 6.6 Medel för klinisk utbildning och forskning (tkr)
Disponibla anslagsmedel

Ingående balans 2018 0

Anslag 2018 230 169

Summa disponibla anslagsmedel 230 169

Förbrukade anslagsmedel Lokaler Lönekostnader Övriga kostnader Summa

Förbrukade medel grundutbildning 20 263 58 611 14 560 93 434

Kliniskt inriktad medicinsk forskning 31 158 42 276 63 301 136 735

Summa förbrukade anslagsmedel 51 421 100 887 77 861 230 169

Av Region Östergötland tillförda medel 2018 2 362 142 733 127 570 272 665

Tabell 6.8 Kostnader för lokaler (tkr)
2018 2017

Lokalhyra 486 283 484 136

Mediakostnad; el, värme, kyla, vatten (som ej ingår i hyran) 25 131 20 244

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 1 352 2 817

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 9 431 9 859

Kostnader för lokalvård 45 560 43 779

Kostnader för bevakning 4 442 4 586

Kostnader för larm och skalskydd 3 908 4 106

Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 1 -339 2 097

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld lokalvård -33 140 -33 060

Summa lokalkostnader 542 627 538 564

Area, kvm LOA vid årets utgång (exkl. student- och gästforskarbostäder) 271 478 278 496

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 999 1 934

Redovisning enligt SUHF:s rekommendation om lokalkostnader vid universitet och högskolor (REK 2014:1).

1.  Inklusive upplösning av avsättning som ej realiserats.

Tabell 6.7 Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
Verksamhet Över-/under-

skott t.o.m. 
2016

Över-/under-
skott 2017

Justering 
av ingående 
balans 2018

Intäkter 
2018

Kostnader 
2018

Över-/under-
skott 2018

Ack. över-/
underskott, 
utgående år 

2018

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Uppdragsutbildning 4 999 -1 227 0 29 619 29 084 534 4 306

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 887 -1 663 0 47 149 45 093 2 056 1 281

Delsumma 5 886 -2 890 0 76 768 74 177 2 591 5 587

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 5 474 -2 755 0 41 697 41 561 136 2 855

Delsumma 5 474 -2 755 0 41 697 41 561 136 2 855

Verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 0 -256 256 1 473 1 713 -240 -240

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 11 360 -5 901 256 119 938 117 450 2 487 8 202

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med 
anledning av utbildning vid Malmstens Linköpings universitet. Intäkter i denna verksamhet uppgick 2018 till 0 tkr (2017 var intäkten 5 tkr).
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Tabell 6.11 Inbetalade forskningsbidrag och oförbrukade bidrag (tkr)
2018 2017 2016

Inbetalade forskningsbidrag 1

 Forskningsråd, inkl. Vinnova 422 941 385 403 348 598

 Övriga statliga myndigheter 288 678 231 110 204 045

 Ej statliga 546 723 493 048 526 009

Summa 1 258 342 1 109 561 1 078 652

Oförbrukade bidrag

 Forskningsråd, inkl. Vinnova 439 408 391 463 354 656

 Övriga statliga myndigheter 154 274 116 779 94 882

 Ej statliga 242 346 250 219 257 105

Summa 836 028 758 461 706 642

1.  Exklusive bidrag som har vidareförmedlats till annan mottagare.

Tabell 6.9 Kapitalförändring per område (tkr)
Indelning av verksamheten Balanserad 

kapital förändring 1

Årets 
kapitalförändring

Summa årets och 
balanserad kapitalförändring

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 377 580 44 284 421 864

 Uppdragsverksamhet 3 772 534 4 306

Summa 381 352 44 818 426 170

Forskning och utbildning på forskarnivå

 Forskning och utbildning på forskarnivå 233 430 110 584 344 014

 Uppdragsverksamhet 2 719 136 2 855

Summa 236 148 110 721 346 869

Summa 617 500 155 539 773 040

1.  Balanserad kapitalförändring justerad p.g.a. omklassificering av projekt och verksamhet.

Tabell 6.10 Redovisning av kapitalförändring avseende avgiftsbelagd verksamhet (tkr)
Balanserad 

kapital- 
förändring

Årets 
kapital- 

förändring

Summa årets och 
balanserad 

kapitalförändring

Intäkter 
2018

Utgående balanserad kapital-
förändring i förhållande 

till årets intäkter

Uppdragsutbildning inkl. beställd utbildning 3 772 534 4 306 29 619 14,5%

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -776 2 056 1 281 47 149 2,7%

Uppdragsforskning 2 719 136 2 855 41 697 6,8%

Summa 5 715 2 727 8 442 118 465 7,1%
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Tabell 6.12 Intäkter och kostnader per verksamhetsområde (tkr)

20180101–20181231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 560 206 1 559 082 1 559 082 0 1 001 124 1 001 124 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 257 219 112 459 82 840 29 619 144 760 103 062 41 697
 Intäkter av bidrag 1 216 150 54 457 54 457 0 1 161 693 1 161 693 0
 Finansiella intäkter 2 385 1 000 1 000 0 1 385 1 385 0
Summa intäkter 4 035 959 1 726 998 1 697 379 29 619 2 308 962 2 267 265 41 697
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 476 951 1 103 036 1 089 832 13 204 1 373 915 1 350 731 23 184
 Lokalkostnader 519 455 276 526 273 926 2 600 242 929 240 588 2 341
 Övriga driftkostnader 757 831 266 230 252 950 13 280 491 601 475 663 15 938
 Finansiella kostnader 8 041 3 795 3 795 0 4 246 4 243 3
 Avskrivningar och nedskrivningar 118 557 32 593 32 593 0 85 965 85 871 94
Summa kostnader 3 880 836 1 682 180 1 653 095 29 084 2 198 656 2 157 096 41 561
Verksamhetsutfall 155 124 44 818 44 284 534 110 305 110 169 136
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 416 0 0 0 416 416 0
Transfereringar
 Erhållna 268 431 13 741 13 395 346 254 691 254 691 0
 Lämnade 268 431 13 741 13 395 346 254 691 254 691 0
Årets kapitalförändring 155 539 44 818 44 284 534 110 721 110 584 136

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2018 uppgick intäkter av beställd utbildning till 0 tkr.

20170101–20171231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 537 953 1 558 755 1 558 755 0 979 198 979 198 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 233 368 97 077 67 569 29 508 136 291 96 951 39 341
 Intäkter av bidrag 1 070 183 48 185 48 185 0 1 021 998 1 021 998 0
 Finansiella intäkter 2 208 992 992 0 1 216 1 216 0
Summa intäkter 3 843 712 1 705 009 1 675 500 29 508 2 138 703 2 099 362 39 341
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 419 197 1 084 433 1 073 565 10 869 1 334 763 1 309 269 25 494
 Lokalkostnader 515 960 281 960 279 970 1 990 233 999 231 880 2 119
 Övriga driftkostnader 736 718 254 598 236 722 17 876 482 120 467 673 14 447
 Finansiella kostnader 7 297 3 516 3 516 0 3 782 3 778 4
 Avskrivningar och nedskrivningar 126 495 33 308 33 307 1 93 187 93 156 31
Summa kostnader 3 805 666 1 657 814 1 627 079 30 736 2 147 852 2 105 756 42 096
Verksamhetsutfall 38 045 47 194 48 422 -1 227 -9 149 -6 394 -2 755
Resultat från andelar i hel- och delägda företag 222 0 0 0 222 222 0
Transfereringar
 Erhållna 182 074 16 394 15 801 592 165 680 165 313 367
 Lämnade 182 074 16 394 15 801 592 165 680 165 313 367
Årets kapitalförändring 38 267 47 194 48 422 -1 227 -8 927 -6 172 -2 755

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2017 uppgick intäkter av beställd utbildning till 0 tkr.

20160101–20161231 Totalt LiU
Summa

utbildning
Ordinarie

utbildning
Uppdrags-

utbildning 1

Summa
forskning

Ordinarie
forskning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
 Intäkter av anslag 2 450 253 1 505 037 1 505 037 0 945 216 945 216 0
 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 204 239 72 548 55 590 16 958 131 690 88 483 43 207
 Intäkter av bidrag 1 077 766 42 936 42 936 0 1 034 830 1 034 830 0
 Finansiella intäkter 1 737 42 42 0 1 695 1 695 0
Summa intäkter 3 733 995 1 620 564 1 603 606 16 958 2 113 431 2 070 224 43 207
Verksamhetens kostnader
 Personalkostnader 2 402 985 1 063 522 1 058 652 4 870 1 339 462 1 313 716 25 746
 Lokalkostnader 499 553 270 637 269 276 1 361 228 916 226 315 2 601
 Övriga driftkostnader 710 469 248 487 235 114 13 373 461 982 451 010 10 972
 Finansiella kostnader 6 215 2 560 2 559 0 3 656 3 651 5
 Avskrivningar och nedskrivningar 143 215 31 316 31 316 0 111 899 111 577 322
Summa kostnader 3 762 437 1 616 522 1 596 918 19 604 2 145 915 2 106 270 39 645
Verksamhetsutfall -28 442 4 042 6 688 -2 646 -32 484 -36 045 3 562
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -974 0 0 0 -974 -974 0
Transfereringar
 Erhållna 167 024 14 586 14 586 0 152 438 152 438 0
 Lämnade 167 024 14 586 14 586 0 152 438 152 438 0
Årets kapitalförändring -29 416 4 042 6 688 -2 646 -33 458 -37 019 3 562

1.  I uppdragsutbildning ingår beställd utbildning. Under 2016 uppgick intäkter av beställd utbildning till 413 tkr..

Redovisningen av intäkter och kostnader per verksamhetsområde tas fr.o.m. 2017 fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet. Denna projektrelation 
omfattar de projekt som avser verksamhetsstöd och universitetsledning. Kärnverksamhet redovisas direkt på verksamhetskoder för kärnverksamhet. Redovisningen av 
intäkter och kostnader per verksamhetsområde har för år 2016 tagits fram med hjälp av en projektrelation i redovisningssystemet som omfattar samtliga projekt.

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

87Finansiell redovisning
Linköpings universitet årsredovisning 2018

6



Tabell 6.13 Redovisning av takbelopp
Tabell 6.13.1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn. (tkr) HPR Ersättn. (tkr) Utfall total ersättning (tkr)

Humaniora 1 366 1036 43 540 21 530 65 070

Teologi 90 64 2 881 1 337 4 218

Juridik 584 459 18 622 9 540 28 162

Samhällsvetenskap 3 593 3 037 114 564 63 103 177 667

Naturvetenskap 2 306 1 977 125 355 90 627 215 982

Teknik 4 857 4 275 264 033 195 992 460 025

Vård 1 008 916 58 278 45 843 104 121

Medicin 2 238 2 010 144 530 157 930 302 460

Undervisning 727 635 28 212 25 816 54 028

Verksamhetsförlagd utbildning 286 243 15 723 12 952 28 675

Övrigt 240 203 10 489 7 185 17 674

Design 50 50 7 703 4 693 12 396

Summa 17 345 14905 833 930 636 548 1 470 478

Takbelopp (tkr) 1 549 701

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 79 223

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal helårsstudenter 55,5 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
Totalt antal helårsprestationer 56,5 inom design. Högst får 50,0 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsprestationer inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Redovisning av takbelopp

Tabell 6.13.2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 1 549 701

+ Eventuellt ingående anslagssparande

Summa (A) 1 549 701

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 453

Utfall total ersättning enligt tabell 6.13.1 1 470 478

+ Eventuellt ingående överproduktion 3 552

Summa (B) 1 475 483

Summa (A-B) 1 74 218

1.  Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. 
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 74 218

– Eventuellt anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 74 218

Överproduktion

Total utgående överproduktion 0

– Eventuellt överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 0

2.  Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Tabell 6.14 Resultatredovisning för Linköpings universitet Holding AB (Koncernen) (tkr)
2018 2017 2017 2016 2016

preliminärt fastställt preliminärt fastställt preliminärt

Intäkter 55 152 54 978 55 102 53 245 51 661

Kostnader 54 964 54 014 54 876 53 864 52 359

Rörelseresultat 188 964 226 -619 -698

Finansiella poster 227 -1 502 -4 -280 -276

Resultat efter finansiella poster 416 -538 222 -899 -974

Eget kapital 19 162 17 996 18 755 17 034 16 956

Endast preliminära siffror finns tillgängliga för 2018.
Av eget kapital utgör 10 000 tkr erhållna medel från statens budget.

Förändrad modell för beräkning/avräkning av 
helårsstudenter (HST) under 2018

Ett nytt studieadministrationssystem, Ladok 3, sattes i produktion i december 
2018, vilket medförde vissa förändringar när det gäller beräkning/avräkning 
av HST jämfört med den föregående versionen av Ladok. Det tidigare 
beräkningssättet innebar att HST avräknades när studenterna registrerades 
på kurstillfället. Kurstillfällen som löpte över både höst- och vårterminerna, 
d.v.s över årsskiftet, schablonfördelades manuellt med högskolepoäng (hp) 
per termin. I Ladok 3 däremot avräknas HST per dag under hela studieperioden 
för kurstillfället. I tidigare version av Ladok hade studieperiodens längd under 
höstterminen ingen betydelse för beräkningen av HST och studieperioden 
sattes vid LiU ofta till hela höstterminen (d v s cirka 3 veckor in i januari). I Ladok 
3 hänförs på så sätt ett antal HST till det påföljande året istället för som i gamla 
beräkningen. Det kan alltså uppstå som en engångseffekt skillnader i HST per 
kurstillfälle för de kurser som går över budgetåren när avräkning görs enligt den 
matematiska fördelningen i Ladok 3 jämfört med den tidigare schablonmetoden. 
Ladokkonsortiet rekommenderade lärosätena att gå över till matematisk 
fördelning inför bytet. LiU har inte gått över till matematisk fördelning då 
universitetet inte följer SUHF:s terminstider vilket är ett rekvisit för att modellen 
som konsortiet tagit fram ska kunna användas. I stället redovisas här effekter 
vid övergången. 

För att redovisa effekterna har LiU gjort en beräkning. En HST-rapport togs ut 
ur Ladok 3 2018-12-12 med tidsintervall endast de dagar av höstterminen 2017 
som faller på 2018, i det här fallet 2018-01-01 –2018-01-14 då detta är Ladoks 
terminstid. Gruppering skedde på utbildningsområde. Från denna lista drogs 
de poster bort som inte kan fördelas över året, dvs. utresandeåtaganden, 
examensarbeten samt de HST som fördelats i Ladok 2 över budgetåren (Lok1 
och Lok2). Differensen blir 584 HST. LiU har totalt ca 17 000 HST för 2018 vilket är 
en mindre differens relativt sett. I kronor innebär det ca 29,5 mnkr.

Det går inte att med säkerhet urskilja vilka av dessa HST som var effekter av 
övergången till Ladok 3 eller sådant som registrerats i tidigare Ladok efter att 
2017 års årsredovisningskörning gjordes.

Effekten uppdelat per utbildningsområde framgår av tabellen nedan.

Utb omr HST Fördelat redan Effekt
Humaniora 54 29 26
Teologi 6 4 1
Juridik 22 5 16
Samhällsvetenskap 151 84 67
Naturvetenskap 107 6 101
Teknik 218 5 213
Vård 48 10 37
Medicin 96 36 60
Undervisning 46 1 46
VFU 13 0 13
Övrigt 10 9 2
Design 3 0 3
Totalt 773 189 584

Det är större effekter inom vissa utbildningsområden och det beror 
främst på strukturen på utbildningarna. De stora differenserna finns inom 
utbildningsområdena NA och TE. Det beror på att utbildningen inom dessa 
områden dels är helt programinriktad, dels har använt terminsregistrering. Då 
finns inga start- och slutdatum angivna för kurserna och det går inte att hitta 
en fördelning. Det är en mindre differens inom områdena HU och SA vilket beror 
på att det inom dessa utbildningsområden ges många fristående kurser som 
alltid fördelats.

Med hänsyn till ovanstående, bedömd storlek på differensen och att det inte 
är praktiskt möjligt att i efterhand åtgärda differensen på ett korrekt sätt, görs 
ingen justering för det nya sättet att beräkna HST. I det fall justering hade skett 
hade antal helårsstudenter som avräknats för 2018 blivit 584 färre, vilket hade 
medfört att intäkterna av anslag för grundutbildning hade blivit 29,5 mnkr lägre. 
En justering skulle även medfört ett högre utgående anslagssparande med 
motsvarande belopp. Statistiken avseende HST i årsredovisningen som helhet 
har inte heller justerats för effekten.
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KAPITEL 7
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Linköpings universitet stiftelseförvaltning (LiUS) 
omfattar för närvarande 14 anknutna stiftelser. Det 
samlade kapitalet i stiftelserna uppgick per den 31 
december 2018 till cirka 65 489 tkr.

Stiftelsekapitalet förvaltas i enlighet med en av 
universitetsstyrelsen fastställd kapitalförvaltnings-
strategi. Den tidigare placeringspolicyn, beslutad 
2012 och reviderad 2015, ersattes per den 1 oktober 
2017 vilket innebar att hållbarhetskrav för första 
gången är en av de styrande faktorerna för kapital-
förvaltningen. Tillgångsallokeringen omfattar, liksom 
i den tidigare placeringspolicyn, normalt 60 procent 
aktier och 40 procent räntor med en avvikelse om 
högst 7 procent.

Namn Ändamål Kapital (tkr)

Astrid och Bengt Anderssons minnesfond Cancerforskning 220

Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning Forskning inom reglerteknik och tillämpad matematik 2 583

Carl och Albert Molins i Motala minne Medicinsk forskning, företrädesvis för bekämpande av sockersju-
ka, cancer, äggvitesjukdomar och ögonsjukdomar

5 631

Eleonora Demeroutis stiftelse Hjärt- och kärlmedicinsk forskning 3 194

Eva Olssons stiftelse för neuromedicinsk forskning Neuromedicinsk forskning, icke disputerade forskare 487

Stiftelsen folkskoleseminariets i Linköpings minnesfond Stipendier till studerande inom lärarutbildningar 476

Gunnar Trosells stiftelse för reumatologisk forskning Reumatologisk forskning 151

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet Forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och deras diagnostik 
och behandling vid Hjärtcentrum

8 889

Linköpings universitets Jubileumsstiftelse Främja utbildnings och forskningsverksamhet samt samverkan 
med omgivande samhälle

1 003

Rut Wallensteen-Jaegers stiftelse Främja internationalisering av utbildningen inom filosofisk fakultet 1 313

Stiftelsen Sten Gustafssons professur i fordonselektronik Professur vid tekniska högskolan i Linköping 19 297

Tryggve Holms stiftelse Främja teknisk forskning och utbildning 4 112

Wala och Folke Danielssons stiftelse Främja forskning och utbildning inom miljö- och naturvård 3 130

Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet Cancerforskning 15 003

Stiftelseförvaltning vid Linköpings universitet
Verksamhetsåret 2018 var alltså det sjätte året där 
en kapitalförvaltningsstrategi tillämpas som grund 
för upphandling av utvalda ränte- och aktiefonder. 
Portföljen har efter avgifter avkastat -1,4 procent 
under året.

Stiftelserna har under året delat ut sammanlagt 
894 tkr i enlighet med sina ändamål. Kostnader för 
egendomsförvaltningen har påförts stiftelserna med 
sammanlagt 383 tkr.

TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET ANKNUTNA STIFTELSER HÖR:
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Väsentliga uppgifter
2018 2017 2016 2015 2014

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter 1 17 907 17 736 17 631 17 570 17 753

 kvinnor 54% 54% 54% 53% 53%

 män 46% 46% 46% 47% 47%

Kostnad per helårsstudent (tkr) 92 92 91 92 87

Totalt antal helårsprestationer 1 15 317 15 750 15 480 15 390 15 569

 kvinnor 55% 55% 55% 55% 54%

 män 45% 45% 45% 45% 46%

Kostnad per helårsprestation (tkr) 108 103 103 105 100

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST) 2 399 273 184 138 112

 kvinnor 24% 24% 26% 32% 36%

 män 76% 76% 74% 68% 64%

Totalt antal nyantagna doktorander 198 171 160 198 194

 kvinnor 51% 41% 39% 48% 46%

 män 49% 59% 61% 52% 54%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 1 225 1 211 1 298 1 334 1 340

 kvinnor 47% 46% 46% 48% 47%

 män 53% 54% 54% 52% 53%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetare) 587 599 670 716 719

 kvinnor 43% 42% 44% 46% 46%

 män 57% 58% 56% 54% 54%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetare) 2 0 0 0 0

 kvinnor 1 0 0 0 0

 män 1 0 0 0 0

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 3 5,7 5,7 5,4 5,7 4,9

 kvinnor 5,6 4,1 5,0 4,8 4,5

 män 5,7 6,3 6,0 5,9 5,1

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3 8,3 8,1 8,1 8,2 8,3

 kvinnor 8,0 8,4 8,1 8,0 8,2

 män 8,6 8,0 8,1 8,3 8,4

Totalt antal doktorsexamina 143 171 195 166 158

 kvinnor 45% 48% 46% 43% 46%

 män 55% 52% 54% 57% 54%

Totalt antal licentiatexamina 37 30 46 47 72

 kvinnor 24% 23% 39% 30% 32%

 män 76% 77% 61% 70% 68%

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer (2064) 2 226 2 227 2 139 2 095

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) (1065) 965 964 988 984

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 4 3 156 3 145 3 246 3 301 3 675

 kvinnor 50% 50% 50% 50% 51%

 män 50% 50% 50% 50% 49%

Medelantal anställda 3 925 3 928 4 016 4 067 4 064

 kvinnor 49% 50% 50% 50% 49%

 män 51% 50% 50% 50% 51%

Totalt antal lärare (årsarbetare) 4 1 365 1 373 1 391 1 397 1 552

 kvinnor 40% 39% 39% 39% 40%

 män 60% 61% 61% 61% 60%

Antal disputerade lärare (årsarbetare) 4 1 077 1 078 1 094 1 091 1 159

 kvinnor 37% 37% 37% 37% 37%

 män 63% 63% 63% 63% 63%

Antal professorer (årsarbetare) 4 312 314 331 325 329

 kvinnor 24% 24% 24% 24% 24%

 män 76% 76% 76% 76% 76%
Väsentliga uppgifter

92 Övrigt
Linköpings universitet årsredovisning 2018



Väsentliga uppgifter forts.
2018 2017 2016 2015 2014

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr) 4 036 3 844 3 734 3 688 3 537

 varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 727 1 705 1 621 1 587 1 541

  andel anslag 90% 91% 93% 93% 93%

  andel externa intäkter 10% 9% 7% 7% 7%

 varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 2 309 2 139 2 113 2 101 1 996

  andel anslag 43% 46% 45% 44% 45%

  andel externa intäkter 57% 54% 55% 56% 55%

Kostnader totalt (mnkr) 3 881 3 806 3 762 3 740 3 625

 andel personal 64% 64% 64% 63% 63%

 andel lokaler 13% 14% 13% 13% 13%

Lokalkostnader 5 per kvm (kr) 1 999 1 934 1 827 1 778 1 735

 andel av justerade totala kostnader 14,1% 14,3% 14,1% 13,6% 13,5%

Balansomslutning (mnkr) 2 551 2 191 2 074 2 067 2 100

 varav oförbrukade bidrag 836 758 707 674 687

 varav årets kapitalförändring 156 38 -29 -48 -88

 varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 793 637 597 629 676

  myndighetskapital inom utbildning 427 381 342 323 346

  myndighetskapital inom forskning 366 257 256 307 331

1.  Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2.  Exkl beställd utbildning.
3.  Terminer. Källa: SCB
4.  För år 2015 – 2018 är antalet årsarbetare framtagna enligt ESV:s modell.
5.  Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna 

(REK 2014:1, dnr 14/069).
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Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
Antal anställda: 219 Intäkter: 239 mnkr

Ämnesområden

Didaktik Handikappvetenskap

Pedagogik Pedagogiskt arbete

Psykologi Psykoterapi

Sociologi Vuxenpedagogik och folkbildning

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)
Antal anställda: 140 Intäkter: 138 mnkr

Ämnesområden

Allmän fonetik Allmän språkvetenskap

Drama/dramakommunikation Engelska

 Etik/tillämpad etik Filosofi

 Formgivning Franska

 Idrott och hälsa Konstvetenskap och visuell
kommunikation

 Ledarskap Litteraturvetenskap

 Religionsvetenskap Retorik

 Slöjd, textil Slöjd, trä och metall

 Socialantropologi Spanska

 Språk och kultur Svenska för utländska studenter

 Svenska som andraspråk Svenska språket

 Tyska Utomhuspedagogik

Institutionen för systemteknik (ISY)
Antal anställda: 147 Intäkter: 185 mnkr

Ämnesområden

Datorseende Datorteknik

Elektriska kretsar och system Fordonssystem

Informationskodning Kommunikationssystem

Reglerteknik

Institutionen för Tema
Antal anställda: 164 Intäkter: 172 mnkr

Teman/forskningsområden:

Barn Genus

Teknik och social förändring Miljöförändring

Ämnesområden:

Barn Genusvetenskap

Geografi Miljövetenskap

Samhällsplanering Tematisk naturvetenskap

Inst. för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Antal anställda: 60 Intäkter: 68 mnkr

Ämnesområden

Centrum för Kommunstrategiska 
studier

Centrum för lokalhistoria

Historia Kultur, samhälle, mediegestaltning

Medie- och 
kommunikationsvetenskap

Turism med inriktning mot kulturarv 
och naturmiljö

Tema Q (Kultur och samhälle)

Matematiska institutionen (MAI)
Antal anställda: 95 Intäkter: 110 mnkr

Ämnesområden

Beräkningsmatematik Matematik och tillämpad matematik

Matematisk statistik Optimeringslära

Institutionen för datavetenskap (IDA)
Antal anställda: 174 Intäkter: 204 mnkr

Ämnesområden

Artificiell intelligens Databaser och 
webbinformationssystem

Datornät och säkerhet Inbyggda system och
realtidssystem

Interaktiva och kognitiva system Kognitionsvetenskap

Maskininlärning Programvaruteknik och teori

Pålitliga distribuerade system Statistik

Inst. för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Antal anställda: 495 Intäkter: 569 mnkr

Ämnesområden

Affärsrätt Analytisk sociologi

Malmstens LiU Energisystem

Fackspråk Fluida och mekatroniska system

Företagsekonomi Industriell ekonomi

Industriell miljöteknik Industriell produktion

Informatik Konstruktionsmaterial

Logistik och kvalitetsutveckling Maskinkonstruktion

Mekanik och Hållfasthetslära Mekanisk värmeteori och 
strömningslära

Nationalekonomi Produktionsekonomi

Projekt, innovationer och 
entreprenörskap

Statsvetenskap

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Antal anställda: 382 Intäkter: 430 mnkr

Ämnesområden

Bioinformatik Biologi med inriktning mot ekologi

Biologi med inriktning mot etologi Biologi med inriktning mot genetik

Biologi med inriktning mot zoologi Biomolekylär och organisk 
elektronik

Biosensorer och bioelektronik Bioteknologi

Halvledarfysik Kemi med inriktning mot 
fysikalisk kemi

Kemi med inriktning mot 
materialkemi

Kemi med inriktning mot 
organisk kemi

Kemi med inriktning mot 
proteinvetenskap

Materialvetenskap med inriktning 
mot nanostrukturerade material

Materialvetenskap med 
inriktning mot plasma- och 
ytbeläggningsfysik

Materialvetenskap med inriktning 
mot tunnfilmsfysik

Molekylär fysik Teoretisk biologi

Teoretisk fysik och beräkningsfysik Teoretisk kemi och beräkningskemi

Tillämpad optik Ytors fysik och kemi

Institutioner och ämnesområden

Linköping: Campus Valla
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Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Antal anställda: 429 Intäkter: 471 mnkr

Ämnesområden

Arbets- och miljömedicin Cell- och molekylärbiologi

Dermatologi och venerologi Genetik och bioinformatik 
inklusive klinisk genetik

Geriatrik Hand- och plastikkirurgi

Immunologi inklusive 
klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin

Infektionsmedicin

Kemi inklusive klinisk kemi Kirurgi och urologi

Kliniska neurovetenskaper Logopedi

Mikrobiologi inkl klinisk mikrobiologi Neurobiologi

Obstetrik och gynekologi Onkologi och hematologi

Ortopedi Patologi inkl klinisk patologi

Pediatrik Psykiatri inkl barn- och 
ungdoms psykiatri

Reumatologi Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Antal anställda: 212 Intäkter: 232 mnkr

Ämnesområden

Allmänt utbildningsområde Arbetsterapi

Etnicitet och migration Naturvetenskap i ett skolperspektiv

Naturvetenskapernas didaktik Teknikens didaktik

Omvårdnad Pedagogiskt arbete

Samhälle och kultur i ett
skolperspektiv

Samhälls- och kulturanalys

Socialt arbete Välfärdsrätt

Äldre och åldrande

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
Antal anställda: 244 Intäkter: 277 mnkr

Ämnesområden

Fysik och elektroteknik och 
matematik

Organisk elektronik

Kommunikations- och 
transportsystem

Medie- och informationsteknik

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Antal anställda: 293 Intäkter: 332 mnkr

Ämnesområden

Allmänmedicin Anestesi, intensivvård 
och akutsjukvård

Biomedicinsk laboratorievetenskap Farmakologi inkl klinisk farmakologi

Forensiska vetenskaper Fysiologi inkl klinisk fysiologi

Fysioterapi Internmedicin inkl endokrinologi och 
diabetologi samt lungsjukdomar

Kardiologi Medicinsk bildvetenskap, medicinsk 
radiofysik och radiografi

Medicinsk pedagogik Njurmedicin och medicinsk 
gastroenterologi och hepatologi

Näringslära Omvårdnad

Sexuell och reproduktiv hälsa Smärt- och rehabiliteringsmedicin

Socialmedicin och 
folkhälsovetenskap

Thorax- och kärlkirurgi

Utvärdering och hälsoekonomi

Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Antal anställda: 49 Intäkter: 43 mnkr

Ämnesområden

Medicinteknisk vetenskap

Norrköping: Campus Norrköping

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
(IEI), Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur (ISAK), samt Institutionen för Tema har 
verksamhet både i Linköping och Norrköping.  
För mer information, se ovan under Campus Valla.

Lidingö
Avdelningen Malmstens LiU inom Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är place-
rad på Lidingö, Larsbergsvägen 8.

Linköping: Campus US
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar
Namn Period Ersättning (kr) 1 Andra uppdrag som styrelse- eller rådsledamot 2

Ordförande

Lena Sommestad 1801-1812 33 000 Länsstyrelsen i Halland

Unescorådet

Helen Dannetun 1801-1812 1 393 791 Norrköpings visualiseringscenter AB

Sveriges Television AB

Företrädare för allmänna intressen

Kristina Alsér 1801-1812 14 910 Tillväxtverket

Mercatus Engineering AB

Post- och telestyrelsen

Entreprenörinvest AB

Arkitektbolaget AB

Jonas Bjelfvenstam 1801-1812 14 177 Transportstyrelsen

Jan-Håkan Hansson 1801-1812 14 170 Inga uppdrag

Kjell Åke Hansson 1801-1812 0 Vinga Media AB

Södra Teatern AB

Dan Jangblad 1801-1812 14 000 Combitech AB

Vricon Systems AB

Emmern Konsult AB

Ulrika Unell 1801-1812 14 000 Lärande i Östergötland AB - dotterbolag

Kerstin Wigzell 1801-1811 25 621 Pensionsmyndigheten

Systembolaget AB

Rikspolisstyrelsens Etiska Råd

Susanne Thedéen 1812- 0 Bungemuseet AB

Gotlands Förenade Besöksnäring AB

Företrädare för verksamheten

Magnus Berggren 1801-1812 Reeltronics AB

Ligna Energy AB

Claes-Fredrik Helgesson 1801-1812 Inga uppdrag

Birgitta Öberg 1801-1812 Inga uppdrag

Företrädare för studenterna

Jacob Larsson 1801-1812 Inga uppdrag

Linnea Michel 1801-1806 Styrelsen för Linus & Linnéa AB

Elin Mattsson 1807-1812 Styrelsen för Linus & Linnéa AB

Linn Lama Davidsson 1801-1806 Inga uppdrag

Sofia Ritenius 1807-1812 Inga uppdrag

Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag redovisas
1.  alla skattepliktiga ersättningar och förmåner utbetalade av LiU under 2018.
2.  uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag och ersättningar
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