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Linköpings universitet (LiU) står inför många utmaningar både i närtid och i framtiden. Några av våra
viktigaste frågor är hur vi kan stimulera till hög kvalitet i forskningen, stärka vår förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering, fortsätta vår framgångsrika samverkan med omgivande samhälle och öka vår
attraktionskraft bland nya studenter som söker sig till
högre utbildning. En annan viktig fråga är hur LiU
ska medverka till den stora förändring som sker inom
högre utbildning under kommande år.
För LiU innebär den forskningspolitiska propositionen för 2021–2024 endast en måttfull anslagsökning för forskning varför LiU även fortsättningsvis
kommer att vara starkt beroende av extern finansiering. Vi måste också göra viktiga interna prioriteringar som skapar långsiktiga förutsättningar för
att bedriva forskning av hög kvalitet. Resultatet av
det pågående strategiarbetet blir ett viktigt styrdokument. Det handlar bland annat om gemensamma
former för hur viktig infrastruktur ska organiseras
och finansieras, men också att utveckla våra anställningsformer för att skapa utrymme för att bibehålla
centrala medarbetare och att rekrytera kompetenser
som kan bidra till att driva vårt universitet i en positiv
riktning.
LiU är erkänt som ett nyskapande universitet
som utmärker sig genom tvärvetenskaplig utbildning
och forskning. Gränsöverskridande samverkan inom
universitetet, men också med det omgivande samhället, är en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Under
2021 har tre nya fakultetsöverskridande styrkeområden inom artificiell intelligens, MedTech respektive transport startat. Det övergripande målet är att
stimulera till tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och att samverka med det omgivande samhället
i regionen. De tre är väl valda, då de redan finns
inom områden där LiU har stark forskning vid flera
fakulteter, men där det finns en potential att utvecklas ytterligare, bli nationellt ledande och knyta an till
högre utbildning.
Coronapandemin har inneburit en stor prövning
för vårt universitet, men också visat hur snabbt vi kan
ställa om till digitala arbetsformer och undervisning.
LiU har under flera år haft ambitionen att digitalisering ska vara ett av våra prioriterade vägval. Pandemin har visat att vi har inget val och idérikedomen
bland våra medarbetare är något att bygga vidare på.
Vi ska nu ta oss an utmaningen och se till att det är
våra lärare som tar fram de nya digitala redskapen
och utvecklar framtidens digitala pedagogik och
hybridundervisning. Det smarta digitala campuset –
på alla våra campus – kommer att utgöra grunden till
att LiU fortsätter att vara ledande inom utbildning
och det kommer att främja arbetet med livslångt

lärande, breddad rekrytering och internationellt
studentutbyte.
Inom det europeiska samarbetet sker just nu
en stor omvälvning av hur högskolevärlden i framtiden ska erbjuda utbildning och stärka mobilitet
av studenter och anställda med ett tydligt fokus på
personliga och flexibla lärandeformer samt individuell kompetenshöjning där livslångt lärande är en
viktig del. Inom universitetsalliansen ECIU, The
European Consortium of Innovative Universities, där
LiU ingår, främjas ett nytt samorganiserat universitet
på europanivå med ett utmaningsdrivet utbildningsutbud baserat på de globala hållbarhetsmålen och ett
samordnat europeiskt akademiskt innovationssystem.
Tack vare samarbetet har LiU en fantastisk möjlighet
att vara det svenska lärosäte som bidrar till att främja
kvalitet, delaktighet och konkurrenskraft inom europeisk högre utbildning, och ta vara på andras erfarenheter av hur hållbarhet kan integreras i universitetets
verksamheter.
Ett universitet skapar unika möjligheter för
människor att mötas och utvecklas. Tillsammans
utgör de drivkraften att komma framåt och bidra till
samhällets utveckling. Denna gemensamma strävan
utgör grunden för nydanande utbildning och forskning genom att stimulera till kreativa miljöer där engagerade medarbetare och studenter får utrymme och
möjlighet till nyskapande idéer och att hitta lösningar
på framtidens utmaningar.
Vårens verksamhetsdialoger med institutionerna
har med all tydlighet visat på många goda exempel
på hur forskningsmiljöer kan växa fram och hur det
främjar naturliga kopplingar mellan forskning och
utbildning. Dessa miljöer bör präglas av tvärvetenskapliga möten och gränsöverskridande samverkan
och de måste bidra till att akademiska värden prioriteras. Nu är det dags att ta nästa steg och stimulera
framtidens akademiska miljöer som främjar även
innovation, entreprenörskap och nyttiggörande, men
som också öppnar sig mot samhället och erbjuder nya
mötesplatser. Jag är övertygad om att detta är vägen
att gå för att LiU ska förbli framgångsrikt och vara ett
attraktivt universitet att söka sig till oavsett om man
är medarbetare, forskare, lärare, student eller bara
nyfiken invånare.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor
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INLEDNING
Utmaningar inför
verksamhetsåret 2022
Som ett av landets mest framgångsrika bredduniversitet verkar Linköpings universitet för internationellt
konkurrenskraftig forskning och högre utbildning.
Universitetets forskning och utbildning kännetecknas
av unika och innovativa gränsöverskridande samarbeten och en utpräglad samverkan med det omgivande
samhället. Som ett riksrekryterande program- och
campusuniversitet, där cirka 70 procent av studenterna kommer från annat håll än Östergötland, arbetar
LiU kontinuerligt och långsiktigt med att utbildningsprogrammen håller hög kvalitet och uppskattas
av såväl studenter som arbetsmarknad. Detta visar sig
bland annat i att studenter från LiU har hög etableringsgrad på arbetsmarknaden samt, vid jämförelse
med andra svenska flerfakultetsuniversitet, har hög
genomströmning i de flesta utbildningsprogrammen.
LiU har också kommit väl ut i UKÄ:s granskningar av
utbildningar.
De senaste åren har Linköpings universitet dock
inte fullt ut lyckats uppnå högt uppställda förväntningar på uppdragen inom högre utbildning. Flera
program visar successivt lägre söktryck av förstahandssökande och genomströmningen går ner. I
jämförelse med andra större universitet har LiU
under 2020–2021 inte heller varit lika framgångsrikt
i att ta hand om kortsiktiga uppdrag inom livslångt
lärande och korta kurser. Samtidigt har LiU, efter
att under lång tid haft en omfattande utbildningsvolym, genomgått en oroväckande utveckling av att
inte uppnå takbeloppet. Tvärtom blev 2021 ett år då
LiU blev nödsakat att återbetala delar av anslaget för
utbildning. Under den kommande treårsperioden
blir det nödvändigt att systematiskt och målmedvetet
arbeta för att vända denna utveckling. Detta arbete
omfattar att skapa strukturer och incitament för att
erbjuda nydanande utbildningsprogram och kurser,
men också ytterligare kraftsamling kring det livslånga lärandet, det europeiska samarbetet kring s.k.
micro-credentials och det smarta digitala campuset.
Här finns en stor potential att fortsätta bygga på det
framgångsrika arbetet av en god samverkanskultur
och goda relationer med det omgivande samhället för
att identifiera behov av utbildning som kopplar till en
framtida arbetsmarknad, men även akut uppkomna
behov på grund av coronapandemin.
Genom en god förmåga att attrahera externa
medel har LiU under en lång period byggt starka, ofta
tvärvetenskapliga, forskningsmiljöer som bidrar med
internationellt uppmärksammade genombrott och
innovationer. Universitetet har varit framgångsrikt i
flera satsningar som regeringen har initierat, bland
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annat i form av strategiska forskningsområden inom
materialvetenskap, informationsteknologi och mobil
kommunikation samt säkerhet och krisberedskap.
LiU har stort förtroende från stora forskningsfinansiärer som till exempel Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, som finansierar Sveriges enskilt största
forskningsprogram, WASP, där LiU är värduniversitet. Stiftelsen finansierar även en ny infrastruktur
för högprestandaberäkningar förlagd vid Nationellt
superdatorcentrum vid LiU och som etableras som
en nationell infrastruktur, fritt tillgänglig för forskare
på svenska universitet samt för företag som deltar i
gemensamma forskningsprojekt.
Trots stora framgångar inom forskningen har LiU
betydande utmaningar att hantera inom forskningsområdet, bland annat när det gäller basfinansiering.
LiU har sedan start haft en jämförelsevis mindre
andel basanslag för forskning än andra bredduniversitet. Det gör att LiU som lärosäte är starkt beroende av extern finansiering för forskning. Även om
regeringen i forskningspropositionen har aviserat en
stor resursökning till forskning kommer detta inte
att leda till någon större ökning av LiU:s basanslag,
då huvuddelen av den aviserade resursökningen går
till forskningsråden. Dessutom föreslår regeringen
att den prestationsbaserade andelen av forskningsanslaget, som idag fördelas utifrån en modell med
kvalitetsindikatorer som ”publiceringar och förmåga
att attrahera externa forskningsanslag”, ska ersättas
av en ny modell med så kallade profilområden som
ska sökas av lärosäten i konkurrens och kopplas
till lärosätenas övergripande strategi. Regeringens
utgångspunkt är att alla lärosäten ska tilldelas åtmin
stone ett profilområde. Förslaget är olyckligt bland
annat då det innebär en stark inskränkning i universitetets autonomi att självt råda över prioriteringar
inom forskning. Det kan försvåra för LiU att under
kommande år erbjuda tydliga villkor och karriärvägar
för unga forskare, att möjliggöra breda strategiska
rekryteringar, att främja likvärdiga villkor för både
kvinnor och män inom forskning samt att finansiera
gemensam lokal infrastruktur för forskning utan att
göra omfattande interna prioriteringar. Förutom att
uppmana regeringen att i framtiden öka basanslaget
till Linköpings universitet, blir utmaningen att arbeta
mer strategiskt bland annat med profilområden och
att långsiktigt hitta instrument som skapar flexibilitet
samtidigt som kvalitet och nytänkande premieras
inom forskning. LiU måste också arbeta ännu mer
strategiskt med att öka den nationella tilldelningen av
de ökade anslagen till forskningsråden och uppmana
forskare på LiU att aktivt delta i det nya europeiska
ramprogrammet Horizon Europe.

Inledning
Linköpings universitet
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LiU har goda förutsättningar att i framtiden skapa
sammanhållande miljöer där inte bara utbildning och
forskning ryms utan som också bjuder in till spännande ny samverkan och öppnar sig mot samhället.
Ett framtida starkt Linköpings universitet måste
bygga på flexibla miljöer som kännetecknas av mötesplatser för akademiska samtal och ett ändamålsenligt
verksamhetsstöd. I dessa miljöer, på alla campus, kan
tvärvetenskapliga möten och gränsöverskridande
samverkan främjas. Här skapas också möjligheter till
nya utbildningsprogram och kursutbud. Att upprätthålla attraktiva miljöer där excellent forskning
möjliggörs skapar också grunden för att behålla och
rekrytera nya forskningstalanger.
Linköpings universitet delar grundläggande
akademiska värderingar med det internationella
vetenskapssamhället. Inom ramen för det prioriterade vägvalet ”Utveckla värdegrundsarbetet” har LiU
sedan flera år arbetat med att alla verksamheter ska
kännetecknas av en demokratisk grundsyn och en
stark och tydlig akademisk värdegrund som värnar
universitetets autonomi samt frihet i utbildning och
forskning. LiU tar nu steget att fullt ut integrera
värdegrundsarbetet som en naturlig del av universitetets alla verksamheter. Det handlar bland annat om
att forskningen vid LiU präglas av god forskningssed,

men också att utbildningarna innehåller lärandemål
som utvecklar studenternas värdegrund. LiU:s olika
miljöer ska präglas av en strävan att skapa rum för
nyfikenhet, kreativitet och kritiskt tänkande, men
som också kännetecknas av tillit, trovärdighet och
trygghet. Ett gott medarbetarskap ska vägledas av
universitetets värdegrund för den goda och framgångsrika arbetsplatsen.

Vision och övergripande mål
Vid Linköpings universitet pågår under 2020–2021
ett arbete med att ta fram en ny ”Strategisk plan för
LiU 2030”. Strategiarbetet omfattar hela universitetet
och har involverat medarbetare från alla verksamheter. Som stöd i strategidiskussionerna har ett dialogunderlag tagits fram, vilket har varit utgångspunkt
vid sju olika webbinarier samt vid arbetsplatsträffar,
där medarbetare har kunnat lämna inspel till strategiarbetet. Under hösten 2021 kommer arbetet att
fortsätta för att utforma den strategiska planen. LiU
beräknar att en ny strategisk plan kommer att fastställas av universitetsstyrelsen i februari 2022.
Den nuvarande övergripande visionen för Linköpings universitet är att vara ”Ett universitet med
internationell lyskraft – där människor och idéer

Figur 1 Strategikarta för Linköpings universitet
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möts och utvecklas”. Vägen mot denna vision klargörs
i lärosätets strategikarta, se figur 1. Kartan pekar ut
övergripande mål för LiU:s kärnverksamheter: forskning, utbildning och samverkan/nyttiggörande. Det
övergripande målet inom forskningsverksamheten är
att ”Skapa och sprida forskningsresultat med internationell genomslagskraft”. Motsvarande mål för utbildningen är att ”Attrahera och examinera eftertraktade
studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en
föränderlig värld”. Genom nära samverkan med det
omgivande samhället och ett aktivt nyttiggörande
av lärosätets rika kunskapstillgångar har LiU som
mål att ”Bidra till en samhällsutveckling baserad på
kunskap”. För vart och ett av kärnverksamhetens
mål finns två indikatorer med måltal. Uppföljning av
indikatorer och måltal redovisas i bilaga 1.
Strategikartan beskriver också ett antal kärnvärden som fungerar som vägvisare och riktningsgivare
i den dagliga verksamheten. Kärnvärdena är ”nytänkande”, ”gränsöverskridande”, ”resultatorientering”
och ”konkurrensmedvetenhet”. För att uppnå lärosätets övergripande vision och kärnverksamhetens
högt ställda mål behöver ett antal grundläggande
förutsättningar vara uppfyllda. I kartan pekas några
av dessa ut: ”Attraktiva akademiska miljöer”, ”En god
arbetsplats med ett engagerande och ansvarstagande
ledar- och medarbetarskap”, ”En offensiv och strategisk rekrytering”, ”Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd” samt ”Förmåga att generera,
prioritera och omfördela resurser”.

till utveckling och förbättringar. Vissa uppdrag kan ha
direkt koppling till de prioriterade vägvalen medan andra uppdrag kan relatera till de övergripande
målen i LiU:s strategikarta. I avsnittet presenteras tre
nya uppdrag inför år 2022 och därutöver redovisas de
uppdrag som givits i tidigare verksamhetsplaner och
som kommer att fortsätta under år 2022.
I avsnittet Riskanalys presenteras vilka höga risker som är identifierade vid LiU samt beskrivning av
vilka åtgärder som vidtas för att minimera riskerna.
I verksamhetsplanens avslutande del presenteras
styrelsens fördelning av anslag från regeringen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning
och utbildning på forskarnivå samt till finansiering av
universitetsgemensam verksamhet och investeringar.
I bilagedelen återfinns universitetsstyrelsens
utbildningsuppdrag för den aktuella perioden, där
bland annat särskilda uppdrag för respektive fakultet
redovisas. Dessutom finns bilagor om uppföljning av
strategikartans indikatorer och nyckeltal, om ansvarsförhållanden och organisation samt om universitetets
strategi- och planeringsprocess.
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Disposition
Verksamhetsplanen inleds med ett avsnitt om universitetets huvuduppdrag utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande samt internationalisering. Avsnittet beskriver uppdragens centrala utgångspunkter
följt av aktuella möjligheter och utmaningar. Det kan
vara möjligheter och utmaningar i relation till LiU:s
prioriterade vägval, men också i relation till andra
in- och omvärldsförändringar. I avsnittet beskrivs
även strategikartans grundläggande förutsättningar
och på samma sätt som för huvuduppdragen beskrivs
centrala utgångspunkter inom det aktuella området
samt möjligheter och utmaningar.
I avsnittet Prioriterade vägval följer en presentation av fyra prioriterade vägval: Kraftsamla för att
möta den digitala transformationen; Utveckla arbetet
med livslångt lärande; Öka nyttiggörandet av universitetets kunskapstillgångar samt Intensifiera arbetet
med hållbar utveckling. De fyra prioriterade vägvalen
är samma som föregående år medan det prioriterade
vägvalet Utveckla värdegrundsarbetet från och med
2022 integreras i den reguljära verksamheten.
Avsnittet Uppdrag från rektor presenterar de
särskilda uppdrag som rektor avser att ge till ett antal
aktörer och grupper inom organisationen för att
antingen få fördjupad kunskap, utreda och föreslå
förändringar eller genomföra aktiviteter som ska leda

Inledning
Linköpings universitet
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I följande avsnitt görs övergripande in- och omvärldsanalyser samt beskrivningar av möjligheter och utmaningar för att ge en bild av hur utbildning, forskning,
samverkan och nyttiggörande samt internationalisering ska förvaltas och även utvecklas vid Linköpings
universitet. Efter dessa inledande avsnitt följer textavsnitt som på liknande sätt belyser de grundläggande
förutsättningar som anges i strategikartan.

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
LiU:s utbildningsverksamhet har under de senaste
åren visat en underproduktion i förhållande till den
ersättning som kan erhållas via takbeloppet. LiU:s
takbelopp har successivt ökat de senaste åren bland
annat till följd av fler utbildningsplatser på lärarutbildningar samt samhällsviktiga utbildningar såsom
ingenjörer, samhällsplanerare och läkare. Prognosen
som gjordes i april 2021 pekar på att universitetet
som helhet kommer att öka utbildningsproduktionen successivt och nå tilldelat takbelopp år 2024,
se vidare figur 2. I figuren framgår att LiU erhållit
temporärt utökade utbildningsuppdrag från 2020
som sedan minskar till 2023, vilket är en konsekvens
av regeringens satsningar på fler utbildningsplatser
till lärosäten till följd av den pågående pandemin.
En av de största utbyggnaderna berör platser inom
basåret, vilken på sikt bör leda till fler studerande
inom tekniska, naturvetenskapliga och medicinska
utbildningar. En annan förändring under senare år
ligger i riktade resurser för utbildningar under sommarterminen, vilka syftar till att erbjuda studenter
möjlighet att genom studier under sommaren korta
sin bruttostudietid. Detta i förening med förändringen i högskolelagen från 1 juli 2021, avseende ett större
ansvar för universitet och högskolor kring livslångt
lärande, ökar förväntningarna på ett mer diversifierat,
agilt och föränderligt utbildningsutbud. De ökande
behoven i samhället av livslångt lärande och breddad
rekrytering, väcker frågor om utbildningarnas möjlighet till flexibilitet, tillgänglighet i tid och rum och
samspel med det omgivande samhället.

1

Figur 2 Utveckling av utbildningsproduktion och
takbelopp för LiU 2016–2020 samt prognos för 2021–2024
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Söksiffrorna för 2021 innebar en ökning med totalt 11
procent avseende antalet förstahandssökande till program och fristående kurser (en uppgång med 4 respektive 25 procent, jämfört med 2020). En förklaring
till de ökade söktalen är sannolikt coronapandemin
där begränsade möjligheter till arbete och utlandsvistelser gjort att många valt att söka en utbildning
direkt efter gymnasiet. LiU ökar sin nationella andel
av antalet förstahandssökande till program från 4,77
procent (2020) till 4,88 procent (2021). LiU har i sin
riskbedömning lyft fram risker för att ha en alltför
låg utbildningsvolym och inte nå upp till takbeloppet
varför den analys av söktrycket, som initierades 2020,
behöver fördjupas med både ett in- och omvärldsperspektiv i det fortsatta arbetet. Aktiva åtgärder
krävs både vad gäller insatser för att behålla ett stabilt
söktryck och för att öka genomströmning genom
utbildningar fram till uttagen examen. Det fordras
också strategiska satsningar inom LiU:s utbildningar
och kursutbud för att möta såväl samhällets behov
som studenternas efterfrågan.
Profilen som ett framgångsrikt lärosäte med
starka, innovativa och genomarbetade utbildningsprogram, ofta riktade mot olika professionsområden,
har fortsatt och studenter som läser yrkesexamensutbildningar står idag för cirka 2/3 av alla studieprestationer. Studentaktiva arbetsformer är en gemensam
nämnare för all utbildning vid LiU, och dessa har ut-
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vecklats vidare under den digitalisering av merparten
av undervisningen som pandemin gjort nödvändig.
Studenter ges ett stort ansvar för sitt eget lärande, men erbjuds också stöd i form av kunniga och
professionella lärare samt ändamålsenliga pedagogiska verktyg och miljöer. Under senare år har
LiU arbetat med en decentralisering av sitt utbildningsutbud för vissa delar av lärarutbildningarna
samt läkarprogrammet som ett komplement till den
utpräglade campusprofil som varit huvudinriktning
sedan 1970-talet. Decentralisering till flera orter är
viktig av flera skäl; såväl läkar- som lärarkompetens
behövs i hela landet och fler utbildningsorter möjliggör tillgång till fler platser för verksamhetsförlagd
utbildning. För lärarutbildningen är det också ett
viktigt steg för att nå fler målgrupper och bredda
rekryteringen.
Användningen av digitala verktyg har möjliggjort ett fortsatt fokus på studenternas lärande och
kunskaper i den pågående pandemin. Men där frågan
tidigare var om digitala lösningar kunde och borde
vara en del av de pedagogiska arbetsformerna har fokus mer blivit hur LiU kan använda tekniken på bästa
sätt inom campusutbildningar, inom decentraliserade
utbildningar och distansutbildningar. Utmaningar
finns exempelvis kring att skapa en interaktiv och
studentaktiv lärmiljö samt kring hur bedömning och
återkoppling kan ske digitalt vid praktiska moment.
Sätten att genomföra mötena mellan student och
lärare utgör navet i det pedagogiska arbetet, där såväl
det fysiska mötet på campus som virtuella former av
undervisning och lärande avses. Samtidigt utgör campusområdena viktiga knutpunkter för både formellt
och informellt lärande och för ett aktivt studentliv i
olika former.
Att erbjuda utbildning med högsta möjliga
kvalitet är avgörande för att kunna upprätthålla den
starka riksrekryteringen till LiU:s utbildningar. Därför står kvalitetsutveckling högt på agendan. Vidare
kännetecknas LiU:s utbildningar av en hög grad av
internationalisering och arbetsmarknadsanknytning
samt ett aktivt jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv. Universitetskanslersämbetets granskning av
LiU:s kvalitetssäkringssystem är i juni 2021 ännu inte
avrapporterad, men har förtydligat att utmaningarna
är likartade inom hela LiU – men att lösningarna
varierar. De viktigaste utmaningarna som LiU har att
hantera inom utbildningsområdet länkar till följande
tre områden:
Rekrytering, karriärvägar och utveckling av lärarkompetens som möter behoven att erbjuda studenter
kunskap via olika utbildningsformer. LiU arbetar
med att ta fram en modell för pedagogisk meritering
för att stimulera till pedagogisk förnyelse och pedagogisk utveckling hos lärarkåren. Parallellt med detta
tas kompetensutvecklingspaket fram som tillhandahåller såväl tekniska som pedagogiska redskap.
Detta sker genom ett stärkt samordnat stöd avseende
pedagogik, IT, bibliotek och lokaler för att specifikt
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möta behovet av kompetensutveckling och innovation
inom e-lärande.
Utforma attraktiva utbildningar på grundnivå
och avancerad nivå som möter studenternas förväntningar och samhällets behov av kompetens med
antagning mer jämnt fördelat över året. LiU arbetar
aktivt för att utarbeta nya program, stöpa om vissa
utbildningar i en ny form – med till exempel flexibel
studiestart och studietakt – samt utöka antalet platser
på utbildningar med högt söktryck. Ett viktigt led i
att möta studenternas förväntningar är att ta fram
riktade åtgärder för att stödja och guida studenter genom utbildningar för att öka genomströmning fram
till uttagen examen. Även systematisk uppföljning
av alumner behöver göras för att få indikationer om
utbildningar vid LiU håller hög kvalitet och god relevans för en framtida arbetsmarknad. LiU har också
att informera om, och därmed motverka, olika typer
av oegentligheter och fusk i utbildningsverksamheten
och därmed förmedla den värdegrund som högre
utbildning vilar på.
Satsning på livslångt lärande och mikromeritering. Livslångt lärande innebär, som begreppet
antyder, möjligheter till lärande genom hela livet. En
satsning på livslångt lärande innebär delvis nya sätt
att organisera utbildning med en större flexibilitet
och en breddad rekrytering. Inom ramen för EU:s
initiativ European Universities, där LiU ingår, ämnar
LiU ta en aktiv position för att utforma och genomföra kortare kurser, så kallade micro-credentials eller
mikromeriteringskurser för att på detta sätt aktivt
medverka till omställning och kompetensutveckling
inom en snabbt föränderlig arbetsmarknad.
Inom samtliga tre områden genomförs olika
VP-uppdrag och nya initiativ planeras för att hantera den nuvarande underproduktionen, men också
förnyelsen av nuvarande utbildningar utifrån erfarenheterna från kvalitetsutvärderingar och ökad grad av
digitalisering.

Forskning och utbildning
på forskarnivå
Linköpings universitet är i dag ett av de stora framgångsrika forskningsuniversiteten i Sverige och har
omfattande forskningssamarbeten med såväl universitet som industri, både nationellt och internationellt.
Dessutom sker samarbete i hög grad med det omgivande samhället.
LiU har i dag framgångsrika och starka forskningsmiljöer inom samtliga fakulteter. Strävan är att
bygga sammanhållna miljöer där lärare är aktiva både
i utbildning och forskning. Här finns en av landets
starkaste teknikvetenskapliga forskningsmiljöer, betydelsefull medicinsk forskning, en filosofisk fakultet
som är känd för sin förmåga till mång- och tvärvetenskaplig forskning samt framgångsrik utbildningsvetenskaplig forskning. Karaktäristiskt för LiU är en

strävan att ta sig an frågeställningar som inte bara
är vetenskapligt fruktbara utan också samhälleligt
relevanta.
Forskningens andel av LiU:s omsättning har ökat
under den senaste tioårsperioden och idag är relationen 58 procent forskning och 42 procent utbildning.
Denna utveckling förväntas fortgå i och med de
aviserade förstärkningarna i den forskningspolitiska
propositionen 2020. De största ökningarna kommer
huvudsakligen de statliga finansiärerna tillgodo, varför LiU även framgent kommer att vara beroende av
framgångsrik, konkurrenskraftig forskning som kan
attrahera nya externa bidrag.
Excellens i forskning är resultatet av ett medvetet
och kontinuerligt arbete, varför prioriteringar och
kvalitetsfrämjande aktiviteter där forskningsanslagen
omsätts i verksamhet är centrala. Universitetskanslersämbetet granskar LiU:s kvalitetssäkringssystem
avseende utbildning på alla tre nivåer under 2021 och
Vetenskapsrådet genomför 2021 en pilot avseende
lärosätenas arbete med samhällsrelevans och nyttiggörande från forskningen. Resultatet från granskningarna ska tas med i den kontinuerliga utvecklingen av kvalitetsarbetet inom forskning och utbildning
på forskarnivå.
Utbildningar på forskarnivå har dryga 1 200
aktiva doktorander där 36 procent följer utbildningen
inom Medicin och hälsovetenskap, 23 procent inom
Teknik, 21 procent inom Naturvetenskap, 18 procent
inom Samhällsvetenskap och 2 procent inom Humaniora och konst. Antalet forskarstuderande minskar
totalt och samtidigt ökar den internationellt rekryterade andelen. Det interna kvalitetssäkringsarbetet
omfattar hittills utbildningar på forskarnivå som
samlar drygt 80 procent av LiU:s doktorander för
vilka det finns goda förutsättningar för genomförande
av utbildning på forskarnivå av hög kvalitet, vilket i
sin tur bygger på fakulteternas och institutionernas
arbete med att skapa förutsättningar för forskning av
högsta kvalitet.
Genom åren har LiU tagit emot och utvecklat
ett flertal starka forskningsmiljöer finansierade med
forskningsmedel erhållna i konkurrens. Bland dessa
finns regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) där LiU är värd för tre och medverkar i två andra. De tre förstnämnda avser IT och mobil kommunikation, Materialvetenskap samt Säkerhet
och krisberedskap. LiU:s medverkan i de två andra
strategiska forskningsområdena rör E-vetenskap och
Transportforskning med KTH som huvudsökande.
Vidare har LiU ett flertal centrumbildningar som är
resultat av framgångsrika forskningsansökningar,
såsom kompetenscentra finansierade av till exempel
Vinnova eller Energimyndigheten. Därutöver har LiU
även egna initierade centrumbildningar eller institut
som fokuserar på specifika områden som också är
lyckosamma med att attrahera externa medel. Detta
ger LiU möjlighet att långsiktigt utveckla profilerad
forskning på högsta internationella nivå, i samlade

miljöer som även bidrar med samhällsrelevant kunskap. LiU har ett ansvar för att fortsätta utveckla befintliga starka forskningsmiljöer, men också etablera
nya drivet ur nyfikenhetsorienterad och utmaningsdriven forskning för att framgångsrikt kunna söka
nya forskningsbidrag. Den internationella forskningsfinansieringen kommer i huvudsak från EU. Med det
nya ramprogrammet Horizon Europe för perioden
2021–2027 öppnas stora möjligheter till finansiering
där LiU-forskares internationella nätverk är en nyckel
för att kunna erhålla delar av en budget som omfattar
totalt 95,5 miljarder euro.
Forskning relaterat till digitalisering har under
de senaste åren fått mycket stora bidrag vid LiU, till
exempel Wallenberg AI, Autonomous Systems and
software Program (WASP), Wallenberg Center för
molekylär medicin, Seed box (digital humaniora),
AIDA – AI för medicinsk bildanalys samt WASP HS
(humanistiska och samhälleliga implikationer och
konsekvenser av AI). LiU står här mycket väl rustat
för att ta sig an även nya forskningsprogram inom
digitalisering i vid mening. Ett ytterligare bevis på
LiU:s position inom området är regeringens förstärkning av det strategiska forskningsområdet IT och
mobil kommunikation om 72 mnkr årligen från 2020
och framåt.
Kopplat till digitaliseringen kommer ökade krav
på öppen vetenskap (Open Science), och då inte
minst vad gäller öppna forskningsdata (Open Data).
Vad gäller öppen vetenskap kommer nya krav på
forskningen i och med att Sverige ska ha övergått till
ett system för öppen vetenskap senast 2026. Detta
innebär bland annat att LiU ska tillhandahålla öppna
och sökbara forskningsdata, vilket ställer stora krav
både på universitetet och den enskilda forskaren.
Öppen vetenskap kan ses som ett verktyg för att
upprätthålla hög kvalitet i forskningen och förbättra
genomslaget för forskningsresultat. I ett pågående
VP-uppdrag beaktas bland annat datahanteringsplaner och lagringsfrågor i anslutning till öppen vetenskap. Uppdraget inkluderar frågor om alltifrån öppet
tillgängliga data till att motverka otillbörlig åtkomst
av detsamma.
Att öppet kunna publicera och säkert kunna lagra
forskningsresultat är en viktig, komplicerad och prioriterad fråga som även relaterar till god forskningssed
och därmed till värdegrundsarbetet. Universitetets
forskning ska stå fritt från påtryckningar från omvärlden och försvara forskningens frihet, integritet och
kvalitet. Strategidialogerna under våren 2021, som en
del i arbetet med LiU:s framtida strategi, har betonat
att värdegrunden ska stödja universitetets forskning
genom att bilda en bas som möjliggör kritiska och
reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, engagemang, medmänsklighet och nyfikenhet. Värdegrunden är därmed en bas för forskningens frihet.
LiU har, som många stora lärosäten, en tradition
av forskningssamarbeten både på nationell och internationell nivå. Här ingår både akademi och det omgi-
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vande samhället. En viktig samarbetspartner, värd att
nämna i detta sammanhang, är Region Östergötland
med vilken LiU har en lång tradition av mycket fruktbart samarbete som förutses utvecklas ytterligare.
Den forskningsinfrastruktur i form av bland
annat laboratorier/resurser som LiU förfogar över
är redan och kommer att bli allt viktigare för många
av universitetets forskare. Inte minst då behovet av
beräkningar, simuleringar och visualisering ökar
inom de flesta forskningsområdena. Samtidigt blir
investeringskostnaderna och driften allt dyrare. Här
finns ett behov att samla ihop verksamheter till större
laborativa miljöer, så kallade core facilities, och samtidigt tydligare öppna upp dessa för LiU:s alla forskare
samt att öka samarbeten med andra nationella och
internationella sådana. Aktiviteter för att öka kunskapen om och på sikt öka nyttjandet av faciliteter hos
till exempel SciLifeLab, MaxIV och ESS, men även de
strukturer som andra lärosäten och RiSE utvecklar
och driver är viktigt för forskningens kvalitet. Vidare
saknas i dag sökbara investeringsmedel hos finansiärerna som riktar sig till dyrbar utrustning/infrastrukturer. Detta innebär att LiU måste fortsätta att
påskynda arbetet med att utveckla egen organisation,
finansiering och styrning av infrastrukturer.
För att LiU även framgent ska vara framgångsrikt avseende forskningen så bör universitetet arbeta
aktivt med rekryteringar. Här ingår frågor såsom
jämställdhet, karriärvägar och meritering, vilka
berörs i avsnittet Jämställdhet, karriärvägar och
meritering. Här kan LiU:s infrastrukturer, ifall de
utvecklas väl, spela en avgörande roll vid framtida
rekryteringar till biträdande universitetslektors- och
andra läraranställningar.
För såväl öppen vetenskap (Open Science) som
hantering av forskningsdata finns sedan tidigare
VP-uppdrag formulerade av rektor som fortsätter
under 2022.

Samverkan och nyttiggörande
Lärosätenas samverkans- och nyttiggörandeuppdrag
har under det senaste decenniet successivt accentuerats. Från politiskt håll har det under lång tid signalerats att man anser att interaktionen mellan akademi
och övriga samhällsaktörer bör öka för att ytterligare
stärka Sveriges konkurrenskraft och utveckling.
Komplexiteten i samhällets utmaningar kräver ibland
nya former för LiU:s agerande där utmaningsdriven
forskning av hög kvalitet samlas över ämnesgränser och kompletterar nyfikenhetsdriven forskning.
Arbetet med att kartlägga hur LiU:s forskning och
utbildning tar sig an de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 pekar på att förutsättningarna för att möta
de globala och nationella samhällsutmaningarna
generellt sett är goda. För att nå ut med ny och samhällsrelevant kunskap ställs krav på en väl utvecklad
samverkansstruktur och på arbetsformer och processer för att stärka LiU:s förmåga att attrahera medel
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från såväl nationella som internationella samverkansprogram. En lika viktig del är att den nya kunskapen
förnyar och utvecklar utbildningen av studenter på
alla nivåer.
Våren 2021 lämnade LiU sitt remissvar på utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till
nytta” (SOU 2020:59) där betydelsen av att lärosätet
ska stödja innovationer som leder till kommersialiserbara resultat, men även nyttiggörande av kunskap
från alla delar av lärosätets verksamhet, betonas.
Även om regeringens ställningstagande i alla delar
av utredningen inte är klara så ändras högskolelagen
vid halvårsskiftet 2021 för att spegla detta uppdrag
avseende hur lärosätet ska agera för att dess samlade
kunskap och kompetens ska komma samhället till
nytta. Förutsättningarna för att möta framtidens krav
på nyttiggörande finns inom LiU men, som påpekades i remissvaret, behöver det lärosätesanknutna
innovationssystemet förfinas, men också tillföras resurser och strukturer för att dela nyckelkompetenser
för ett effektivt nyttiggörande.
En viktig komponent i arbetet för att utveckla samverkans- och nyttiggörandeuppdraget, där
Linköpings universitet har en lång och väletablerad
tradition inom såväl utbildning som forskning, är
uppbyggnaden av långsiktiga relationer med samhällsaktörer från alla sektorer. Detta sker på många
olika sätt vid LiU, till exempel via adjungerade lärartjänster, affilieringar, mobilitets- och utvecklingsprogram, vars syfte är att skapa broar mellan akademi
och omvärld, samt genom att tillföra och fördjupa
kontaktytor för att gemensamt stärka partnernas
konkurrenskraft. LiU:s strategiska partnerskapsprogram är ytterligare ett exempel, där ledningsdialoger
på såväl bilateral som gemensam nivå (rektors externa råd) syftar till långsiktig samverkan för strategisk
verksamhetsutveckling, ökad kvalitet och attraktion
för verksamheterna. LiU har i dag 8 strategiska partners: ABB Sverige, Ericsson, Linköpings kommun,
Norrköpings kommun, Saab, Region Östergötland,
Tekniska verken samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
För LiU:s vidkommande görs nu en kraftsamling
för att identifiera och ytterligare öka nyttiggörandet
av de kunskapstillgångar som finns vid lärosätet. Ett
verksamhetsnära stöd för samverkan, forskningsfinansiering, nyttiggörande och innovation har under
de senaste åren gradvis byggts upp och kommer
kontinuerligt att vidareutvecklas inom myndigheten. Samtidigt sker en kraftsamling kring det rent
kommersiella nyttiggörandet och företagsinkubatorn
LEAD som fortsatt organiseras i universitetets holdingbolag LiU Holding AB.
För att ytterligare stärka det prioriterade vägvalet kring nyttiggörande samt hantera ett sjunkande
idéflöde, se vidare avsnittet Riskanalys, kommer tidigare program för att uppmuntra goda initiativ genom
stimulansmedel för nyttiggörande att återupptas. Då
förväntningarna på Sveriges lärosäten att redovisa

sitt samhälleliga genomslag ökar, kommer resurser
även att avsättas för att visa fram goda exempel, så
kallade impact case studies, avseende samverkan,
nyttiggörande och genomslag. Framgångsrika exempel på samverkan och nyttiggörande behöver lyftas
fram och kommuniceras för att öka synligheten av
LiU:s samhällsengagemang och bidrag till en positiv
samhällsutveckling.
Vidare fokuseras sammanhängande strategier
för att binda samman lärosätets tre huvuduppgifter,
bland annat genom det integrerade kvalitetssystemet
samt att utveckla praxis kring hur samverkan och nyttiggörande beaktas som meriteringsgrund i relevanta
styrdokument och riktlinjer.

Internationalisering
Eftersom forskning, utbildning och innovation i dag
är globala till sin natur förutsätter framtida konkurrenskraft och attraktionskraft en målmedveten
internationell koppling till, och samverkan med, de
bästa aktörerna och miljöerna. Konkurrensen om
kompetenser och investeringar förutsätter i sin tur internationell attraktionskraft för bibehållen och vidareutvecklad excellens, kvalitet och förmåga. Det är en
utmaning för LiU att bedriva internationaliseringsarbete på alla nivåer i organisationen och samtidigt ha
möjlighet till kraftsamling och prioritering i det stora
utbud av internationella samarbetsmöjligheter som
hela tiden dyker upp. Mot denna bakgrund har en ny
internationaliseringsstrategi för LiU tagits fram vars
syfte är att bidra till att stärka universitetets utveckling och kvalitet när det gäller såväl forskning som
utbildning, samverkan och verksamhetsstöd. Internationell forsknings- och innovationsverksamhet såväl
som entreprenöriellt lärande står i fokus avseende
LiU:s engagemang i EU-kommissionens initiativ
European Universities, beskrivet nedan.
Såväl forskningen som utbildningen vid svenska lärosäten sker i dag i en global kontext och båda
verksamheterna är helt beroende av internationell
samverkan för att stå sig i den hårda internationella
konkurrensen. De globala utmaningarna kan heller
inte lösas inom nationsgränserna, utan ställer stora
krav på internationell samverkan. Tiden då internationalisering av universitetens verksamhet kunde ses
som ett tillval är med andra ord sedan länge passerad.
En framträdande roll inom internationell forskningsoch utbildningssamverkan är därmed avgörande för
LiU:s möjligheter att behålla och stärka sin roll som
ett lärosäte med utbildning och forskning av hög
kvalitet och relevans och som ett av Europas mest
innovativa lärosäten.
Det nya ramprogrammet Horizon Europe
innebär, förutom de uppenbara finansieringsmöjligheterna, ökade möjligheter till internationellt
nätverksbyggande och kompetensutbyte för LiU:s
forskare. Dessutom ger programmet ökade möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt som kan

bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Sveriges
deltagande i programmets föregångare har, i förhållande till landets storlek, varit relativt framgångsrikt.
LiU:s nationella andel av utbetalda medel från EU:s
ramprogram har emellertid under senare år gått ner.
LiU:s styrkor inom forskning, innovation och nyttiggörande bör ändå utgöra goda förutsättningar för att
vända trenden till ett kraftigt ökat deltagande i det
nya ramprogrammet.
Graden av internationalisering inom forskning
kan bland annat fastställas genom att mäta andelen
internationellt samförfattade publikationer. Andelen
av svenska forskares internationella sampublikationer har ökat markant under en längre tid. LiU har
följt med i utvecklingen, men det finns anledning att
fortsätta stödja forskningens internationalisering för
att uppnå en ökad internationell synlighet.
LiU:s internationaliseringsstrategi fastställer att
LiU ska bedriva ett aktivt och integrerat internationaliseringsarbete som genomsyrar all verksamhet.
Verksamheterna ska i sina handlingsplaner beskriva
hur man avser att arbeta för att nå strategins mål
och lärosätesgemensamma satsningar, kopplade till
strategin, ska lyftas i LiU:s verksamhetsplan.
Den största lärosätesövergripande satsningen och
kraftsamlingen under verksamhetsperioden är pilotprojektet ECIU University inom ramen för EU-kommissionens initiativ European Universities. LiU har
tillsammans med elva andra europeiska partnerlärosäten inom nätverket ECIU (European Consortium
of Innovative Universities) erhållit projektmedel om
5 miljoner euro för att bedriva ett pilotprojekt under
tre år. Även ett stort antal företag är engagerade i
pilotprojektet. Dessutom deltar samtliga regioner,
kommuner och städer i anslutning till universiteten.
Projektet syftar till att skapa ett nytt samorganiserat
universitet på europanivå med ett utmaningsdrivet
kurs- och programutbud baserat på FN:s globala mål,
inbyggd transeuropeisk mobilitet, gemensam ackreditering samt ett samordnat europeiskt akademiskt
innovationssystem. ECIU University kommer att
erbjuda efterfrågestyrd, tvärvetenskaplig och flexibel
utbildning, anpassad till samhällets och studenternas
behov, bland annat baserat på ett kvalitetssäkrat system för kortare kurser, mikromeriter (av EU benämnda micro-credentials). Under perioden 2021–2023
har projektet ytterligare förstärkts med 2 miljoner
euro från EU:s ramprogram Horizon 2020, inom
programmet ”Science with and for Society, Responsible Research and Innovation”.
LiU koncentrerar även under kommande verksamhetsperiod sina lärosätesövergripande internationaliseringsaktiviteter till de prioriterade geografiska
regionerna Europa med fokus på samarbetet inom
ECIU University (se ovan), USA med fokus på ”the
Bay Area”, Afrika med fokus på sydöstra delarna av
kontinenten samt Brasilien med fokus på Santa Catarina och São Paulo. En ytterligare prioriterad geografisk region kommer under perioden att vara Singapo-

Universitetets huvuduppdrag
Linköpings universitet

1

13

re med fokus på samarbete med Nanyang Technical
University, NTU. Därutöver utreds om delar av Indien
bör läggas till bland LiU:s prioriterade geografiska
områden.
Ytterligare lärosätesövergripande satsningar
kopplade till internationaliseringsstrategin som kommer att göras under kommande verksamhetsperiod
innefattar områdena internationell lyskraft, bland
annat genom en satsning på förbättrad placering för
LiU som lärosäte i internationella rankingar; internationalisering på hemmaplan (IaH), dvs inkludering
av internationella och interkulturella perspektiv inom
LiU:s utbildning och övrig verksamhet; ansvarsfull
internationalisering samt området stöd till internationellt rekryterad personal.

Grundläggande förutsättningar
För att uppnå lärosätets övergripande vision och
kärnverksamhetens högt ställda mål behöver ett antal
grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Dessa
pekas ut i strategikartan för Linköpings universitet.
I följande avsnitt beskrivs centrala utgångspunkter
inom det aktuella området samt möjligheter och
utmaningar.

En god arbetsplats med ett engagerande och
ansvarstagande ledar- och medarbetarskap
Att ha motiverade, engagerade och ansvarstagande
medarbetare är av största vikt för att LiU ska nå sin
vision och sina mål. Universitetets framgångar och
styrkor kan till stor del förklaras av den samlade
kompetensen och förmågan att samverka brett inom
lärosätet samt med det omgivande samhället. Likaså
är förmågan att ta till sig influenser och behov från
samhället som påverkar verksamhet och utveckling
betydelsefull. Det är bland annat på så sätt LiU har
utvecklat starka och framgångsrika forsknings- och
samverkansmiljöer samt utbildningsprogram.
För att Linköpings universitet fortsatt ska arbeta
fokuserat med att nå uppsatta mål genom utveckling av verksamheter och medarbetare, krävs ett väl
fungerande chef- och ledarskap. LiU vill framhålla ett
tillitsbaserat ledarskap och vill sträva efter att chefer
och ledare kan vara hållbara i sitt ledarskap. Att vara
chef inom akademin kan vara en utmaning. Det
handlar inte bara om att leda den formella linjeorganisationen, utan också om att leda det egna vetenskapliga fältet, utbildning/lärande samt det tvärvetenskapliga, gränsöverskridande arbetet. Det innebär
också att gå in i och ur rollerna som både chef och
kollega. Akademin är en komplex organisation där
mål och prioriteringar inte alltid är kollektiva, gemensamma utan kan ibland präglas av, och konkurrera
med, andra individuella intressen, prioriteringar och
mål. LiU önskar fortsätta att arbeta både med stödet
i vardagen till chefer och ledare i dessa komplexa frågor och genom LiU:s chefs- och ledarutvecklingspro-
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gram, vilka fokuserar på utveckling i arbetsgivar- och
ledarrollerna.
En utmaning för LiU är att säkerställa en god
kompetensförsörjning genom att vara en attraktiv
arbetsgivare både inom den akademiska världen samt
i samhället i stort. Det är viktigt att följa samtiden
och skapa konkurrensmöjligheter utifrån ett gott
medarbetarskap. En av flera utmaningar i medarbetarskapet återfinns i den psykosociala arbetsmiljön.
Goda förutsättningar för arbetet måste säkerställas
vad gäller såväl medarbetarens egna förutsättningar som uppdragets innehåll samt i organisatoriska
förutsättningar.
Tillit och trygghet är viktigt för ett gott medarbetarskap. Det kan handla om tillit för det sätt arbetsuppgifter genomförs, hur samverkan med andra sker
och delaktigheten i och för LiU som organisation. Ett
gott medarbetarskap förutsätter också ett gott ledarskap. Att förankra verksamheten i LiU:s värdegrund
är av vikt. Under de senaste åren har LiU inriktat
sig på värdegrundsarbete som ett av universitetets
prioriterade vägval. Det fokuset kommer att bestå
över tid då värdegrundsfrågor är viktiga i det strategiska arbetet, såväl som i vardagen. Målbilden är
att ett levande värdegrundsarbete kan bidra till stöd
i beslut i vardagliga handlingar, till exempel i etiska
dilemman, och bidra till ett tillstånd av trovärdighet,
trygghet och tillit.

Attraktiva akademiska miljöer
Linköpings universitet har över åren på alla sina
campus framgångsrikt byggt unika forskningsmiljöer och innovativa utbildningsprogram. Även om
kopplingen mellan starka forskningsmiljöer och
grundutbildningen inte alltid har varit tydlig, finns
det en stor utmaning i att skapa akademiska miljöer
som stödjer ledande forskning och utbildning. En
framgångsrik forskningssamverkan, genom att samla
olika forskargrupper i kluster, bidrar till att förstärka
LiU:s position inom olika områden. LiU har goda
förutsättningar att i framtiden prioritera nya sammanhållande miljöer som också bjuder in till gränsöverskridande samverkan och skapar möjligheter för
innovationer. Ett starkt LiU måste bygga på flexibla
miljöer som kännetecknas av mötesplatser för akademiska samtal, en ändamålsenlig organisation och
ett bra verksamhetsstöd som främjar universitetets
samtliga uppdrag. Att upprätthålla attraktiva miljöer
där excellent forskning möjliggörs skapar grunden
för att behålla och rekrytera nya forskningstalanger,
och ger stöd till den frihet som behövs för att kunna
göra de oväntade landvinningarna som stimulerar till
kunskapsspridning.
Informationsteknologins landvinningar inom
artificiell intelligens, autonoma fordon och medicinsk
teknik har länge varit styrkeområden vid LiU. Ambitionen att gå vidare och integrera digitalisering inom
utbildning och forskning har sedan en tid tillbaka
varit ett prioriterat område, men coronapandemin

har visat på hur skyndsamt både samhälle och universitetsvärlden kan ställa om vid kris. Detta kommer
naturligtvis inverka på universitetets framtida behov
av ett effektivt och innovativt nyttjande av lokaler. Ett
samhälle där arbete mer än tidigare utförs på distans
utmanar synen på ett framtida campus.
Den fysiska miljön – den yttre såväl som den
inre – samt att utveckla den digitala miljön har stor
betydelse för universitetets attraktivitet framåt. Den
pedagogiska, lokalmässiga och tekniska utvecklingen
möjliggör stora förändringar när det gäller lärande.
Ny teknik suddar ut gränser och erbjuder allt större
möjligheter för vistelserum, såväl fysiska som digitala.
Detta kan skapa kvalitativa vinster och möjliggöra
kostnadseffektivisering för lärosätet.
Högre utbildning präglas alltmer av det studentcentrerade lärandet som utgår från en syn på
studenten som aktör, snarare än mottagare, i lärandeprocessen. Efterfrågan på miljöer som möjliggör
interaktion, bland annat Active Learning Classrooms
(ALC) fortsätter att öka. Utvecklingen av ALC har
fortsatt under det gångna året och denna typ av
undervisningsmiljö finns nu på samtliga campus och
färdigställandet av fler pågår, då behovet är fortsatt
stort. En uppgradering av dynamiska grupprum för
digitala möten samt inspelningsrum och sändningsrum för lärarna på campus har inletts. Detta är ett
första steg mot att utveckla de fysiska miljöerna för
att klara framtidens behov av att mötas samtidigt i det
fysiska och det digitala rummet.
För att än mer effektivisera lokalutnyttjandet har
beslut fattats om att de lokaler som används i undervisningen samt konferens- och mötesrum som ägs av
institutionerna (ett mindre, men inte obetydligt, antal) övergår till att bli LiU-gemensamma och i central
förvaltning. En kartläggning över universitetets lokalbestånd initieras i syfte att säkerställa lokaleffektivitet
och att de förhyrningar LiU har motsvarar verksamhetens behov. Vidare är beslutet viktigt för att LiU ska
kunna erbjuda lärmiljöer som stödjer lärarnas ökade
efterfrågan på lokaltyp baserat på pedagogik, som
ofta är direkt kopplad till lokalutformning och teknik/
utrustning.
Den samlade universitetsförvaltningen, i gemensamma lokaler, skapar nya möjligheter för interaktion och lokalutnyttjande. Universitetet fortsätter att
arbeta med lokalförsörjningsfrågorna med lokaleffektivitet som utgångspunkt. Särskilt fokus läggs på
att hitta metoder för att samordna ett mer effektivt
nyttjande av laborationslokaler för utbildning. Lokaler som är speciellt anpassade för digital examination
är också ett fokusområde. Denna examinationsform
medför behov gällande anpassningar av lokalerna
för att säkerställa god arbetsmiljö samt tekniska krav. Vidare har ett arbete påbörjats avseende
infrastrukturellt samutnyttjande för forskning över
institutionsgränserna.

En offensiv strategisk rekrytering

1

Universiteten i Sverige befinner sig i en situation
där konkurrensen om lärare och forskare – både
nationellt och internationellt – innebär att förmågan
att attrahera och rekrytera dessa kompetenser är
avgörande. Detta är därför en fortsatt kritisk faktor
för Linköpings universitet i arbetet med att nå målen
kring utbildning, forskning och samverkan. Under
flera år har LiU redovisat sjunkande antal årsarbetare, men sedan 2019 ökar antalet anställda något.
Linköpings universitets strategi för rekrytering
av lärare är att vara en nationellt och internationellt
attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, som
lyfter fram lärare som bedriver excellent utbildning,
som stärker och utvecklar internationellt slagkraftiga
forskningsmiljöer, och som genererar externa bidrag
och därigenom bidrar till en stabil forskningsfinansiering för universitetet. Konkurrensen om universitetslärare är betydande. Verksamheten beskriver att detta
medför svårigheter i kompetensförsörjningsarbetet.
Inom vissa områden blir vakanser svåra att tillsätta
och det är ibland vanskligt att rekrytera efterfrågad
kompetens. Inom vissa områden ses också en viss
försiktighet gällande rekrytering.
LiU ska bedriva en offensiv rekrytering inom
alla områden och strävar efter att genomföra fler av
de planerade rekryteringarna än vad som sker i dag.
Viktiga parametrar i rekryteringsprocessen är kvalitet
i alla delar, särskilt inom konkurrensutsatta områden.
En strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare för
både framtida, nuvarande och före detta medarbetare, är därför angelägen både ur ett nationellt och
internationellt perspektiv. Aktivt arbete med alternativa karriärvägar och ständigt fokus på utveckling och
karriärutveckling är av största vikt, och angeläget att
kommunicera internt och externt.
I dag har institutionerna olika förutsättningar
för en god kompetensförsörjning där några kan hålla
den på en ändamålsenlig nivå och där andra har
större utmaningar. Inom vissa områden finns stor
tillväxt inom forskningen, men inte lika stora behov
på utbildningssidan. Detta kan vara en utmaning när
det gäller att möta förväntan och behov av meritering.
Det i sin tur kan få till följd att det inom forskargrupper finns ett ökande antal disputerade personer som
inte har en läraranställning, men som är avgörande
för forskningsverksamhetens utveckling. Inom andra
områden finns istället ett stort behov av insatser på
utbildningssidan, men mindre resurser för forskning. Karriärvägar och formerna för att rekrytera och
utveckla medarbetare inom områden med olika förutsättningar är avgörande och behöver särskilt beaktas i
rekryteringsarbetet.
I LiU:s strategi för kompetensförsörjning ingår
en önskan om att arbeta aktivt med att behålla och
utveckla alla yrkesgrupper. Det kräver avvägda och
riktade insatser, men som kan se olika ut beroende på
det aktuella området.
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Utgångspunkten för den strategiska kompetensförsörjningen ska vara de verksamhets- och kompetensanalyser, så kallade VOK:ar, som arbetas fram
på olika nivåer. VOK:ar görs för alla universitetets
verksamheter, och ska resultera i kompetensförsörjningsplaner på lokal och övergripande nivå, integrerade med verksamhetsplaneringen.
LiU behöver intensifiera arbetet med kompetensförsörjning här och nu, men också förstå morgondagens arbetsmarknad och yrkesroller och följa trender
i samhället kring olika kompetenser för att möta upp
med rätt aktiviteter till rätt målgrupper.

Ett professionellt och ändamålsenligt
verksamhetsstöd
Ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är
en förutsättning för att upprätthålla LiU:s attraktivitet som utförare av såväl forskning som utbildning
och för att säkerställa att universitetet utför sitt myndighetsuppdrag. Effektivisering och modernisering av
verksamhetsstödet, i syfte att säkerställa att det möter
verksamhetens behov, är ett kontinuerligt arbete.
Krav och förväntningar från regeringen, finansiärer
och det omgivande samhället påverkar utformningen
av verksamhetsstödet. Medarbetare vid LiU uttrycker att såväl de externa som de interna kraven på
verksamhetsstödet ökat och man förutser en fortsatt
ökning.
Det pågående strategiarbetet är av betydelse för
hur verksamhetsstödet vid Linköpings universitet
utformas i framtiden. Utgångspunkten i det fortsatta
arbetet är att företrädare för verksamhetens olika delar har förtroende för att alla medarbetare verkar för
universitetets bästa och genom en konstruktiv, framåtsyftande och tillitsfull dialog driver arbetet framåt.
Ett professionellt, ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd kan inte uppnås utan att alla nivåer samverkar och bidrar till utvecklingen av gemensamma
förhållningssätt, arbetsprocesser och rutiner. Det är
också nödvändigt för att garantera en god arbetsmiljö
med en professionell, respektfull och konstruktiv dialog såväl inom och mellan verksamhetsstödets olika
nivåer som mellan verksamhetsstödets företrädare
och företrädare för kärnverksamheten. Vid utvecklingsarbete är det av vikt att studenter och medarbetare får likvärdigt stöd, bemötande och service oavsett
campusområde, fakultet, institution eller utbildning.
Coronapandemin ställer ökade krav på digitala
hjälpmedel för att kunna bedriva forskning, utbildning och verksamhetsstöd på distans. Arbetssätt
behöver förändras och utvecklas tillsammans med de
nya förutsättningarna som tekniken möjliggör. Linköpings universitet behöver därför ha en kapacitet som
kan möta och utvecklas då efterfrågan från verksamheten förändras i samband med att nya erfarenheter
görs.
Arbetet med att bygga ett effektivt intranät som
sätter användarnas behov i fokus fortgår och utvecklas. Intranätet förenklar medarbetares vardag genom
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att exempelvis gemensamma rutiner och information
samlas på ett ställe. Detta underlättar styrningen av
den administrativa verksamheten och minskar dubbelarbete. På ett gemensamt intranät kan medarbetare på ett effektivt sätt dela arbetsmetoder, material
och erfarenheter med varandra inom LiU.
Utöver informationsresurser som utvecklas hela
tiden efter önskemål från studenter och forskare
kommer universitetsbiblioteket under 2022 att utöka
sitt stöd till forskare för omställningen till öppen vetenskap, detta genom att utveckla datahanteringsplaner i verktyget DMP Create samt Open Access-publiceringsavtal med förlag. Biblioteksrummet fortsätter
att utvecklas med flera studieplatser, Digimaker,
forskarlounge och utställningar.
LiU:s utmaningar vad gäller verksamhetsstödets
fortsatta utveckling kan därutöver beskrivas som ett
spänningsfält, dels mellan personligt stöd/personlig
service och digitalisering/automatisering, dels mellan
ökade krav på stöd/service och förväntan på minskade kostnader.

Förmåga att generera, prioritera
och omfördela resurser
Inom forskning befinner sig Linköpings universitet i
en starkt expansiv fas. Forskningen finansieras till 57
procent med externa medel och till 43 procent med
basanslag från staten. Även om regeringen ökar det
statliga stödet till forskning under de kommande åren
sker det huvudsakligen genom starkt ökade anslag till
forskningsråden medan basanslagen till lärosätena
endast ökar måttfullt. LiU fortsätter därför att vara
starkt beroende av extern finansiering, och beräknar
kunna öka bidragsintäkterna med 50 mnkr årligen
de kommande åren. Det faktum att den externfinansierade andelen är störst av intäkterna och dessutom
kontinuerligt ökar innebär en allt större utmaning
för lärosätet. Flera av de externa forskningsfinansiärerna ställer krav om medfinansiering, direkt eller
indirekt genom begränsning av ersättning för fullt
overhead-uttag, vilket medför att rådigheten över
basanslaget minskar.
Då basanslaget är grunden för hur universitetet
självt kan fastställa forskningsstrategier och utveckla
profiler, behöver Linköpings universitet kontinuerligt
se över den totala forskningsportföljen och hur den
ska finansieras av anslagsmedel och externa bidrag.
Vidare sker förändringar av finansiärernas ambitioner och villkor. Det finns till exempel ett allt tydligare
önskemål från både politiker och andra delar av det
omgivande samhället att universiteten ska bidra till
att lösa utmaningarna med FN:s globala utvecklingsmål. Finansiering av forskningsinfrastruktur är
ytterligare ett område som LiU behöver hantera på
en övergripande nivå och där arbete är påbörjat (se
vidare avsnittet Anslagsfördelning).
Inom utbildning har LiU de senaste åren redovisat en underproduktion av helårsstudenter och
helårsprestationer relativt takbeloppet för utbildning.

LiU redovisade i samband med årsbokslutet 2020 ett
anslagssparande på totalt 229 mnkr, vilket översteg
de maximalt 10 procent av takbeloppet (163 mnkr)
som får behållas av lärosätet, och har därmed fått
återlämna 66 mnkr i överstigande anslagssparande
till regeringen. De återstående 163 mnkr i anslagssparande kan utnyttjas vid senare överproduktion. LiU
hade under perioden 2016 till 2019 en stagnerande
utbildningsproduktion, men från 2020 har utbildningsproduktionen ökat. Detta är en följd av att LiU
medvetet arbetat med att öka utbildningsutbudet.
Till följd av coronapandemin och dess effekter på
arbetsmarknaden har lärosätena erhållit temporära
medel från regeringen under främst perioden 2020
till 2022 för att möta behovet av fler utbildningsplatser. Fakulteterna vid LiU arbetar därför både
med långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att öka
antalet utbildningsplatser och med åtgärder för att
nå takbeloppet. Planeringsperioden för att starta nya
utbildningar är relativt lång och LiU behöver fortsatt
arbeta med strategier för hur takbeloppet kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Dock bedöms LiU komma att
underproducera relativt sitt takbelopp i ytterligare
några år. Prognosen är, med fortsatta åtgärder för att
öka utbildningsproduktionen, att LiU kommer att
kunna nå takbeloppet runt år 2024. (Se även under
avsnittet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
samt figur 2 ovan.)
Sammantaget innebär detta att det finns tillgängliga medel som ger möjlighet att expandera verksamheten både inom utbildning och forskning. Utvecklingen med minskande antal årsarbetare vid LiU
under flera år avstannade 2019 och antalet årsarbetare har därefter ökat igen. Rekrytering av medarbetare
är dock fortsatt en stor utmaning, men bedömningen
är att antalet årsarbetare successivt kommer att öka
de kommande åren. Med fler medarbetare bör LiU i
högre grad kunna omsätta erhållna medel i verksamheten varpå de årliga överskotten bedöms minska
årligen.
Rektor har beslutat att införa ett nytt resursfördelningssystem från fakultet till institution från
och med 2023. Syftet med den nya modellen är att
skapa transparens och enhetlighet inom Linköpings
universitet. Den nya modellen utgör en mer homogen
och likriktad resursfördelningsmodell för samtliga
fakulteter och området Utbildningsvetenskap. Modellen ska ge incitament till snabbare omställningar i
verksamheten med årlig avräkning inom utbildning
samt tydligare fördelningskriterier inom både utbildning och forskning. Vidare ska modellen ge fakulteter
och institutioner goda förutsättningar att omprioritera resurser i sitt strategiska arbete.
Det balanserade kapitalet vid LiU har ökat ytterligare efter de senaste årens överskott och uppgår
efter bokslut 2020 till 1 026 mnkr. Det motsvarar
24 procent av LiU:s omsättning av intäkter, vilket är
en förhållandevis hög nivå. Riktlinjerna för nivån av
balanserat kapital i verksamhetens olika delar kom-

mer att ses över under hösten 2021, i syfte att skapa
incitament och ge verktyg för att kunna prioritera och
omfördela medel på ett effektivt sätt.
Det är främst inom forskningsverksamheten som
det ackumulerade kapitalet finns och där flera institutioner budgeterar fortsatta överskott även kommande
år. Där krävs förmåga att med god planering kunna
prioritera och omfördela resurserna för att skapa förutsättningar att kunna omsätta både ökande intäkter
och balanserat kapital till verksamhet.
Det är ett minskande antal organisatoriska delar
inom verksamheten som har svårigheter att klara en
ekonomi inom befintliga intäkter, och där det finns
ackumulerade balanserade underskott. Under de
senaste åren har åtgärder genomförts för att skapa
förutsättningar för långsiktigt bärkraftig verksamhet,
såsom avveckling av kurser och program med för få
studenter, vilket har skapat utrymme för att omprioritera medel till andra strategiska satsningar. Det är av
stor vikt att berörda institutioner/motsvarande fortsätter genomföra åtgärder för att återställa verksamheten i ekonomisk balans. Verksamheter som bedrivs
utan full finansiering behöver ses över samtidigt som
behoven av att kunna prioritera och omfördela resurser mellan verksamheter ökar.
Privata donationer blir allt viktigare för universitet och högskolor i Sverige för att långsiktigt kunna
bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.
Linköpings universitet har en lång tradition av att
samverka med omgivande samhälle och var bland de
första lärosätena i Sverige att satsa på donationsfrämjande arbete, s.k. fundraising. Sedan det strategiska
arbetet initierades år 2004 har det genererat drygt
600 mnkr. LiU Donation är etablerat som universitetets centrala verksamhet för detta ändamål.
Uppdraget är att hantera filantropiska gåvor och
donationer till LiU samt koordinera arbetet med både
universitetsanknutna och självständiga stiftelser med
Linköpings universitets verksamheter som enda eller
huvudsakliga ändamål. Stiftelseformen bidrar till att
understryka verksamhetens långsiktiga betydelse. En
intern styrgrupp som leds av rektor är sedan årsskiftet
återetablerad. Den har stor betydelse för att tydliggöra LiU:s vision, att styra programförklaringen och
ändamålens inriktning så att de stärker universitetets
övergripande strategi samt att förankra donationsarbetet internt.
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PRIORITERADE VÄGVAL
Linköpings universitet verkar i en omvärld präglad
av snabb förändring, hårdnande konkurrens och
successivt urholkade resurser. Detta innebär att LiU,
för att uppnå de mål och den kvalitet som eftersträvas, har behövt skärpa profilen och göra tydligare
övergripande prioriteringar i form av prioriterade
vägval. De prioriterade vägvalen har sin utgångspunkt i strategikartan och ska utifrån övergripande
in- och omvärldsanalyser utgöra utpekade fokusområden för LiU under de närmaste åren. Varje år ska
de prioriterade vägvalen prövas gentemot eventuella
andra behov av fokusområden som framkommit i
analysarbetet. LiU:s prioriterade vägval utgör en
tydlig uppmaning till hela organisationen att utifrån
olika förmågor och förutsättningar bidra till måluppfyllelse. Verksamheten ska i handlingsplaner beskriva
hur man avser att bidra till att LiU når målbilderna
beskrivna i de prioriterade vägvalen.
De fyra prioriterade vägvalen i årets verksamhetsplan utgjorde prioriterade vägval även i förra årets
verksamhetsplan, men de har modifierats utifrån
det in- och omvärldsarbete som ligger till grund för
verksamhetsplanens inriktning. Vägvalet ”Utveckla
värdegrundsarbetet” som funnits i tidigare verksamhetsplan kvarstår inte som prioriterat vägval men har
fortsatt hög prioritet som en integrerad del i universitetets alla verksamhetsområden.
Linköpings universitet verkar i en förtroendebransch och bygger sin verksamhet på hög extern
trovärdighet samt intern trygghet och tillit. Forskningsresultat och evidensbaserad kunskap ska kunna
utgöra kvalificerade underlag för politiska beslut om
samhällets utveckling och utbildningarna ska lägga
grunden för studenters fortsatta utveckling och hållbarhet i arbetslivet. Värdegrund och värdegrundsarbete är en central del av LiU:s fundament och bidrar
till att främja trovärdighet och utveckla trygghet och
tillit i universitetets verksamhet och utbildning. Det
är ett kontinuerligt pågående arbete som från och
med 2022 kommer att ingå i de ordinarie processerna
och följas upp i årliga dialoger med institutioner och
fakulteter.
Värdegrundsfrågor kommer fortsatt vara i fokus
i LiU:s strategiska arbete. Bland annat har rektors
etiska råd tillsatts med två representanter vardera
från fakulteterna och området Utbildningsvetenskap.
Rådet har som ett av sina första uppdrag att ta fram
och utforma riktlinjer för forskning som inkluderar
god forskningssed, ansvar för och etik i forskning
som bedrivs av och vid LiU. Redlighet i forskning
och omsorg om de akademiska värdena om frihet i
forskning och undervisning samt kollegialitet är demokrativärden som inkluderar ansvar. Detta är ett av
värdegrundsarbetets fortsatta huvuduppgifter.

1

Följande citat från rektor Jan-Ingvar Jönsson visar
på önskad riktning: ”Vi ska fortsätta jobba med LiU:s
värdegrund – varje medarbetare ska känna igen sig i
våra visioner och vi ska ta till vara medarbetarnas kreativa förmåga, idérikedom, nytänkande och konkreta
förslag. En sådan arbetsmiljö är beroende av medinflytande och högt i tak; att alla kan göra sin röst hörd
och få sina idéer hörda, och det kräver att vi visar
respekt och tillit för varandra.”

Kraftsamla för att möta den
digitala transformationen
Digitalisering har varit ett centralt tema i LiU:s
utbildning och forskning alltsedan universitetet
grundades. Sedan lång tid tillbaka har det funnits ett
brett utbud av utbildning som berör både tekniska,
mänskliga och samhälleliga aspekter av digitalisering.
Inom forskning och forskningsinfrastruktur är LiU
värd för några av landets största satsningar inom
området. LiU är med andra ord väl positionerat. Men
den digitala transformationen befinner sig än så länge
i ett inledningsskede och universitetet har haft svårt
att växla upp. LiU måste snabbt identifiera de behov
och utmaningar som finns och lösa de hinder som
hittills inneburit att universitetets campus inte har
ställt om till ett smart lärande och integrerat digitala verktyg inom verksamhetsstödet. Den digitala
transformationen påverkar hela samhället och som
konsekvens därav nästan allt utbildningsutbud, både
till form och innehåll. Detsamma gäller stora delar av
forskningslandskapet samt, inte minst, arbetsformer
och verksamhetsstöd inom universitetet. Coronapandemin har inte bara gett en inblick i vilka möjligheter digitaliseringen kan medföra, utan även vilken
förbättringspotential som finns, och som LiU behöver
ta sig an.
Det prioriterade vägvalet ”Kraftsamla för att
möta den digitala transformationen” innefattar följande målbilder:
• Lärandemålen i LiU:s utbildningar ska bygga på
hållbara kunskaper och färdigheter som förbereder studenterna för den långsiktiga digitala
utvecklingen i yrkeslivet och i samhället i stort.
• LiU tar tillvara den kompetensuppbyggnad som
nu pågår som resultat av coronapandemin i att
genomföra och tillgängliggöra undervisning
och forskning med hjälp av digitala verktyg och
stödsystem.
• LiU:s lärarkår ska vara väl rustad att hantera
digitala verktyg och olika former av e-lärande i
sin pedagogiska verksamhet och kunna reflektera
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kring digitaliseringens påverkan på yrkesliv och
samhället i stort.
• LiU ska stå rustat att möta samhällets och
forskningens rättmätiga krav på öppenhet och
tillgänglighet till såväl forskningsresultat som
användbara och sökbara forskningsdata.
Coronapandemin har för LiU:s del betytt en kraftsamling där campusutbildning över en natt byttes till
digital utbildning på distans. Detsamma gäller stora
delar av forskningen och verksamhetsstödet. Omställningen har självklart inte gått smärtfritt. Förutsättningarna för digitalisering varierar liksom erfarenheten av att använda digitala verktyg. Men rent tekniskt
har övergången gått förvånansvärt smidigt och LiU
befinner sig mitt i ett märkbart stort kompetenslyft
såväl bland medarbetare som studenter när det kommer till att använda digitala verktyg för möten, lärande och examination. Den stora utmaningen framöver
är att inte bara applicera ett traditionellt arbetssätt i
ett digitalt sammanhang utan att också anpassa till
exempel pedagogik och examination för ett effektivt,
kvalitativt lärande och en rättssäker examination. Det
är angeläget att hela verksamheten tar tillvara den
kunskap och erfarenhet som nu byggs upp och – när
det är möjligt – återgår till vad som kan kallas ett nytt
normalläge.
Vid sidan om LiU:s egna förmåga att hantera
digitala verktyg är det även nödvändigt att lärosätet i
sin långsiktiga utveckling omprövar utbildningarnas
lärandemål och innehåll. LiU behöver ta höjd för nya
krav på digital kompetens i yrkeslivet och universitetets utbildningar måste anpassas till ett mer digitaliserat yrkesliv. Då en stor andel av utbildningsutbudet
utgörs av professionsutbildningar och programutbildningar med yrkesprofil, är det väsentligt att
programansvariga och lärare följer utvecklingen inom
respektive professioner för att möta samhällets framtida behov av digital kompetens. För att åstadkomma
detta måste LiU:s lärare ges möjlighet att vidareutbilda sig så att de både kan förbereda dagens studenter
för ett föränderligt framtida yrkesliv präglat av digitalisering, och samtidigt möta de behov av vidareutbildning och kompetensväxling som finns bland dagens
yrkesverksamma. Digitala lösningar inom utbildning
ger också möjlighet att studera oberoende av tid och
rum, bland annat genom hybridmiljö. LiU bör arbeta
mer långsiktigt med kursutbudet och ta strategiska
beslut i vilken omfattning fler kurser på distans och
digitala sommarkurser ska erbjudas.
Digitaliseringen erbjuder också en stor möjlighet för LiU:s forskare och lärare att samverka i nya
inspirerande former med det omgivande samhället,
bland annat genom att erbjuda populärvetenskapliga
plattformar och föreläsningar som ökar kontaktytorna och framtida möten med allmänheten. Det blir
också ett utmärkt sätt för LiU att i större utsträckning ta ansvar för kunskapsspridning och medverka
i samhällsdebatten, och samverka med samhället via
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sociala medier. Samtidigt kan det vara ett bra komplement till införandet av öppna digitala kurser.
Den digitala transformation som coronapandemin gett energi åt väcker ett antal frågor av stort
forskningsvärde inte minst rörande digitalisering, allt
ifrån rent tekniska frågeställningar till frågor om hur
samhällen, organisationer och individer på gott och
ont påverkar och påverkas av digitaliseringen. Inom
ett komplett universitet som LiU, med tradition av
gränsöverskridande samarbeten, finns goda möjligheter att fånga upp och beforska både intra- och
interdisciplinära frågeställningar kring den digitala
transformationen. LiU är redan i dag involverat i ett
flertal större nationella och internationella forskningssatsningar som tar avstamp i tekniska, mänskliga eller samhälleliga aspekter av digitalisering, AI och
autonoma system. MedTech-området är ett växande
interdisciplinärt område med stark potential, där LiU
bör positionera sig. Detsamma gäller gränslandet
mellan digitalisering och pedagogik-/didaktikforskning i syfte att höja den digitala kompetensen också i
förskoleklass, grund- och gymnasieskolan.
Inom forskningen behöver LiU även utveckla
processer och digital infrastruktur för att skapa, öppet
tillgängliggöra och säkert arkivera forskningsdata
med allt striktare krav på IT-säkerhet och hantering
av känsliga personuppgifter. LiU behöver förbereda
den av Vetenskapsrådet rekommenderade omställningen baserad på de så kallade FAIR-principerna – Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga),
Interoperable (interoperabla) och Reuseable (återanvändbara) – som ska vara genomförd senast 2026
avseende forskning finansierad av offentliga medel.

Utveckla arbetet med
livslångt lärande
Vikten av livslångt lärande har ökat i takt med ökad
globalisering, skärpt internationell konkurrens och
snabb teknik- och samhällsutveckling. Livslångt
lärande innebär, som begreppet antyder, möjligheter
till lärande genom hela livet, men också ett breddat
deltagande i olika former av utbildning. Genom att i
högre grad än i dag attrahera andra typer av studenter, i andra skeden av livet och med andra behov och
förutsättningar, skapas drivkrafter för fortsatt utveckling inom utbildningsverksamheten i stort.
Det prioriterade vägvalet ”Utveckla arbetet med
livslångt lärande” motiveras av följande målbilder:
• Livslångt lärande utgör en stark, attraktiv och
profilerad del av LiU:s utbildningsverksamhet
och genomförs i nära samspel med relevanta
samhällsaktörer.
• LiU erbjuder fort- och vidareutbildning som kännetecknas av flexibel omfattning och startpunkt
samt tillgänglighet i tid och rum som möter
målgruppens förväntningar.

• Samarbete mellan fakulteter och institutioner
bidrar till LiU:s satsning på livslångt lärande och
en breddad rekrytering.
• Baserat på erfarenheterna av coronapandemin
utvecklar LiU högkvalitativ undervisning på
distans parallellt med de campusförlagda utbildningarna som stärker både det livslånga lärandet
och LiU:s traditionella campusutbildning.
LiU har vid en tillbakablick varit ett utpräglat program- och campusuniversitet och det ökade behovet
av livslångt lärande i samhället har ställt lärosätet
inför nya utmaningar. Hittills har LiU haft ett starkt
fokus på nybörjarstudenter som bedriver studier på
helfart och är fysiskt närvarande vid lärosätets olika
campusförlagda utbildningsmoment och studentaktiviteter. En satsning på livslångt lärande förutsätter
delvis nya sätt att organisera utbildning, sätt som
innebär större flexibilitet när det gäller studietakt, fysisk närvaro, pedagogiska arbetsformer och lärmiljöer
samt utvecklade former för validering och prövning
av reell kompetens. Inte minst behöver samspelet
mellan fysiska och virtuella former av undervisning och lärande fortsätta att utvecklas. Här blir de
erfarenheter som gjorts under coronapandemin en
viktig utgångspunkt för fortsatta satsningar på högkvalitativ undervisning i såväl decentraliserad som
digitaliserad form. Denna kraftsamling över fakultets- och institutionsgränserna blir också nyckeln för
satsningen på livslångt lärande och breddad rekrytering framöver.
Ett livslångt och behovsorienterat flexibelt
lärande är också en av hörnstenarna i EU:s nya
utbildningsagenda och i det European University
nätverk (ECIU University) där LiU ingår. I det ingår
att utveckla förutsättningarna för mikromeritering
(micro-credentials) i en svensk kontext, vilket öppnar
nya möjligheter inom såväl ordinarie utbildning som
för det livslånga lärandet.
LiU:s erkända samverkansförmåga är också
en framgångsfaktor i sammanhanget för att genom
ömsesidig samverkan med det omgivande samhället
långsiktigt och agilt identifiera arbetsmarknadens
behov. LiU:s särskilda enhet för uppdragsutbildning har också en viktig roll i detta arbete. Livslångt
lärande handlar inte enbart om kursverksamhet, utan
kan också inbegripa andra former för kunskapsöverföring och mobilitet mellan akademi och omgivande
samhälle.

Öka nyttiggörandet av universitetets
kunskapstillgångar
Akademins ökade betydelse för samhällsutvecklingen
har länge betonats, och fortsätter allt mer att betonas, i svensk såväl som europeisk forskningspolitik.
Ett grundantagande i det avseendet är att högre
utbildning och forskning ytterst syftar till att främja samhällets utveckling och att samverkan mellan

universitet och högskolor, näringsliv och det övriga
samhället är en förutsättning för att så ska ske. Det
är i detta sammanhang tydligt att forskningspolitiken
har utvecklats i gränsytorna mot andra områden.
Den har flätats samman med näringspolitik för att
stimulera innovation och ekonomisk utveckling, med
miljöpolitik för att minska samhällets sårbarhet och
med socialpolitik för att skapa ett hållbart samhälle
när demografi och utanförskap blivit viktiga frågor.
Exemplen kan mångfaldigas, men i grund och botten
handlar det om ett skifte av fokus mot mer utmaningsdrivna prioriteringar för att i samverkan bidra
till att lösa de samhällsutmaningar vi alla står inför.
Det prioriterade vägvalet ”Öka nyttiggörandet
av universitetets kunskapstillgångar” motiveras av
följande målbilder:
• Samverkan och nyttiggörande är integrerade
komponenter i LiU:s kvalitetssäkringssystem för
forskning och utbildning.
• LiU:s forskning når en bred publik och syns i
samhällsdebatten. Framgångsrika exempel på
nyttiggörande och genomslag är dokumenterade
och kommunicerade.
• Ett proaktivt samverkansarbete med syftet att
öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar
skapar nya vägar för samproduktion där genererad kunskap når praktisk användning.
• Ledningsverktyg, meriterings- och incitamentsstrukturer, på såväl organisations- som individnivå, som stimulerar och belönar ett framgångsrikt
samverkansarbete implementeras.
Linköpings universitets strategiska mål för samverkan, att ”Bidra till en samhällsutveckling baserad på
kunskap” och att kontinuerligt arbeta med att ”Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande
samhället”, ter sig i detta sammanhang välgrundade.
Samverkan ses inte som ett mål i sig utan som ett
medel för att åstadkomma nytta och genomslag. Nyttiggörande är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter
som genomförs för att universitetets kunskapstillgångar, skapade genom forskning och utbildning, ska
komma samhället till gagn. Nyttiggörandet kräver
därför en extern samverkanspart eller avnämare.
Utmaningsdriven multi-/tvärdisciplinär forskning, globala mål för hållbar utveckling (Agenda
2030), innovationsledning och samhälleligt genomslag är genomgående utgångspunkter för den nya
forskningspolitiken, där sektorn förväntas ta ett allt
större eget ansvar. I de nya finansieringsformerna för
forskning är samverkan och planerat nyttiggörande
oftast ett krav för att beviljas medel. För att LiU ska
kunna ta del av dessa satsningar är det viktigt att
stödet till forskarna finns med under hela processen;
från ansökan och konsortiebildning och upprättande
av samverkansavtal till löpande innovations- och nyttiggöranderådgivning, så kallat impact management,
eller planerat nyttiggörande.
För LiU:s del ska samverkansuppgiften även
tydliggöras i kvalitetssäkringsarbetet, där samver-
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kan, nyttiggörande och samhällsrelevans bör ses
som integrerade komponenter av utbildnings- och
forskningsuppdraget, i det sammanhållna systemet
för kvalitetssäkring av lärosätets samlade uppdrag.
På samma sätt som ett kvalitetssystem bör vara
utvecklat för ett lärosätes ”kompletta” uppdrag, måste
också meriteringssystemet vara ”komplett”. Lärosätenas meriteringssystem spelar en viktig roll för hur,
utöver forskningsmeriter, exempelvis samverkan med
omgivande samhälle återspeglas i lönekriterier eller
bedöms i samband med befordran eller anställning.
Det kan till exempel handla om premiering av personrörlighet mellan akademi och omvärld, premiering av öppna vetenskapspraktiker och värdering av
forskningens samhälleliga genomslag.
Sammantaget är potentialen för ett ökat nyttiggörande genom spridning och tillämpning av samhällsrelevanta forskningsresultat, i det breda perspektivet,
stor och omfattar hela mångfalden av ämnesområden
vid LiU. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att
olika forskningsområden har olika förutsättningar
och tillvägagångssätt för att nå nyttiggörande. All
forskning följer inte samma bana, alla resultat
leder inte till omedelbar påverkan, eller omedelbart
genomslag i samhället varför nyttiggörande både på
kort och lång sikt behöver lyftas fram. En viktig utmaning i sammanhanget är att utveckla en praxis för
vad nyttiggörande står för inom olika discipliner och
vetenskapsområden vid Linköpings universitet.

Intensifiera arbetet med
hållbar utveckling
Det har under senare år blivit allt tydligare att världen
står inför omfattande hållbarhetsutmaningar. För att
klara dessa och uppnå de målbilder som kommer till
uttryck i de globala målen och Agenda 2030, krävs
genomgripande förändringar av samhället. Hållbarhetsmålen är ”integrerade och odelbara” och knyter
samman miljömässig hållbarhet och den avgörande
betydelsen av att leva inom de planetära gränserna,
med de sociala och ekonomiska utmaningar som
världen står inför. Ohållbara system inom till exempel
transport-, energi-, mat- och sjukvårdssystem, måste
ersättas med hållbara. För detta krävs helhetssyn och
samverkan mellan såväl olika discipliner som mellan
olika sektorer i samhället. Linköpings universitet är
väl rustat att ta sig an dessa utmaningar. Lärosätets
samverkanstradition och förmåga att arbeta över
fakultetsgränser och ämnesområden är framgångsrik
och har lett till att en stor del av universitetets verksamhet redan idag är problem- och utmaningsdriven
och inriktad på att ”Bidra till en samhällsutveckling
baserad på kunskap” – ett av strategikartans övergripande mål.
Det prioriterade vägvalet ”Intensifiera arbetet med hållbar utveckling” motiveras av följande
målbilder:
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• LiU:s proaktiva hållbarhetsarbete har effekt i
samhället och stimulerar samhällsomställning
nationellt och internationellt.
• Studenter och doktorander som tar examen från
LiU har kunskap, förmåga och förhållningssätt
som gör att de kan bidra till en hållbar utveckling.
• Relevanta lärandemål med avseende på hållbar utveckling finns integrerade på ett sätt som
säkerställer progression i LiU:s utbildningar och
som systematiskt följs upp som en del av LiU:s
kvalitetssäkring.
• En ökad externfinansiering av forskning och samverkan kring regionala och nationella samhällsutmaningar med dokumenterat genomslag på
hållbar utveckling.
• En ökad kunskap om hur LiU:s verksamheter
kan minska den direkta och indirekta klimatpåverkan liksom påverkan på andra aspekter av
hållbar utveckling.
LiU har påbörjat arbetet med ett lärosätesgemensamt ramverk för hållbar utveckling inom utbildning,
forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Ramverket är ett stöd för att beskriva och analysera hur
verksamheten bidrar till hållbar utveckling, men ska
också i ett proaktivt perspektiv driva på en systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling. Parallellt
finns ett stort engagemang bland medarbetare och
studenter, vilket framkom i rektors strategidialoger
2019 och i pågående strategiarbete/webbinarier våren
2021. Det prioriterade vägvalet syftar till att samla
den drivkraften och att åstadkomma ett gemensamt
arbete kring hållbar utveckling.
Många företag och organisationer – LiU:s
studenters framtida arbetsgivare – behöver i allt
högre utsträckning förhålla sig till nya krav för ökad
hållbarhet och efterfrågar därmed studenter med
kunskap och kompetens inom hållbarhetsfrågor.
Utbildningens möjligheter att bidra till hållbar
utveckling ligger i sättet på vilket LiU utbildar sina
studenter, vilket inkluderar såväl faktakunskaper och
medvetenhet kring hållbarhet som ett antal viktiga
kompetenser. Dessa kompetenser omfattar bland
annat ett vidgat systemtänkande, normativ, förutseende och strategisk kompetens, samt förmågan till
interdisciplinär samverkan. Pilotförsök pågår nu för
att testa det föreslagna ramverket på ett utbildningsprogram från vardera fakultet. Kopplat till det är även
möjligheterna till visualisering och kommunikation
för att öka synligheten av hur LiU:s utbildningar tar
sig an hållbar utveckling för ökad attraktivitet och ett
ökat söktryck.
Inom forskning/samverkan har ett motsvarande arbete resulterat i att ett 100-tal exempel från
forsknings- och samverkansprojekt/-arenor beskrivits
med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. I samband med detta har det skapats
en bibliometrisk årlig uppföljningsmodell för LiU:s
publikationsdatabas som kodats mot hållbarhetsmålen, vilket ger en bra indikation på den ambition

som universitetets forskare har i förhållande till
hållbarhetsmålen.
Parallellt kräver allt fler forskningsfinansiärer att
hållbarhetsperspektiv tydligt integreras i den forskning som de finansierar och en del forskningsfinansiärer har valt att omorganisera sina beredningsgrupper med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen.
Det proaktiva arbetet inom forskning/samverkan är
inriktat mot att möta denna utveckling och att stärka
den internationella dimensionen. Inte minst inom
LiU:s samarbete i ECIU University pågår en kraftsamling kring forskningssamverkan och med utgångspunkt i samhällets utmaningar. Därmed öppnas
även en möjlighet till ökade forskningsintäkter från
EU:s ramprogram.
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UPPDRAG FRÅN REKTOR
Med utgångspunkt i Linköpings universitets prioriterade vägval, och utifrån de analyser som redovisats
ovan, kommer rektor att ge ett antal uppdrag till olika
aktörer och grupper inom organisationen. Uppdragen är tidsbegränsade och syftar till att antingen ge
en fördjupad kunskap i en fråga, utreda och föreslå
förändringar eller till att genomföra vissa aktiviteter
som ska leda till utveckling och förbättringar.
För Verksamhetsplan 2022–2024 redovisas tre
nya uppdrag: Jämställdhet, karriärvägar och meritering; Europas nya utbildningsagenda – ”micro-credentials”; och Etablera ett smart digitalt campus.
Dessa tre anses vara viktiga områden som behöver
hanteras i det kortsiktiga perspektivet. Därefter redovisas uppdrag givna i tidigare verksamhetsplaner som
bedöms fortsätta under 2022.

Jämställdhet, karriärvägar
och meritering
Linköpings universitet är idag ett av de stora framgångsrika utbildnings- och forskningsuniversiteten
i Sverige. Det råder en ökande konkurrens, både
nationellt och internationellt, om den kompetens som
krävs för LiU:s verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan. Tydliga karriärvägar bidrar till
att Linköpings universitet är en attraktiv, konkurrenskraftig och god arbetsgivare, som har möjlighet att
rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna. Även om principerna är gemensamma är det
fakulteterna och institutionerna som ansvarar för att
det finns en tydlighet och förutsägbarhet för enskilda
medarbetare i karriärplaneringen.
Linköpings universitets tillväxt de kommande
åren kommer främst att ske inom forskningen. I
huvudsak via forskningsbidrag sökta och erhållna i
konkurrens. Förmågan att attrahera, stödja, utveckla
och meritera medarbetare för verksamhet inom LiU
på kort och lång sikt får ökad betydelse vilket lyfts
som avgörande förmågor för en organisation som vill
växa och utvecklas. Under flera år har LiU redovisat
sjunkande antal årsarbetare, men sedan 2019 ökar
antalet anställda igen.
Att öka jämställdheten och förbättra likabehandlingen är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och bibehålla en hög kvalitet i verksamheten.
Den stora mångfald som finns inom universitetets
kompetens blir därmed dess största tillgång, men
kan inte tas för given. Förutsättningar för karriär och
meritering behöver säkerställas inom universitets alla
verksamheter. Inom ramen för uppdraget kommer
målsättningar och strategier för hur LiU kan arbeta
för att få fler kvinnor att meritera sig till professorer
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att ses över. Detta inkluderar även strukturella frågor
som hämmar respektive främjar akademisk karriär.
LiU kommer även att se över om olika typer av rekryteringsmål bör läggas till för fakulteterna.
LiU har i dag en lärosätesgemensam anställningsordning vilket i sig är en styrka, men där utmaningen är att möta den utveckling som ses framöver
inom alla verksamhetsområden. Att universitetet
värderar olika meriter utifrån verksamhetsbehovet
och har förmåga att väga samma dessa spelar en viktig roll. Forskningsmeriter ska bedömas tillsammans
med pedagogiska meriter och samverkansmeriter.
Men förutsättningarna inom LiU är olika, varför
anställningsordningen behöver utvecklas så att den
möjliggör för medarbetare att specialisera sig inom
till exempel forskning. Därmed är anställningsordningen med dess arbete kring karriärstöd och meriteringsvägar en del i att skapa konkurrensfördelar
för LiU. Inom uppdraget ska även de gemensamma
principerna för karriärvägar och meritering inom
såväl forsknings- som utbildningsområdet förtydligas
så att en aktiv användning av anställningarna såsom
postdoktor och biträdande universitetslektor stöds.

Europas nya utbildningsagenda
– ”micro-credentials”
Uppdraget ska utveckla ett kvalitetssäkrat system för
mikromeritering (inom EU benämnda ”micro-crendetials”) på nationell såväl som internationell nivå.
Behovet av att utveckla stödstrukturer och erbjudanden för livslångt flexibelt lärande och individualiserad kompetensutveckling har aldrig varit mer påtagligt. För att tackla ett allt mer föränderligt arbetsliv
kommer fler och fler arbetstagare behöva fort- och
vidareutbilda sig ett antal gånger under sitt arbetsliv.
Den pågående pandemin accentuerar behovet ytterligare, och arbetslivets demografiska utmaningar gör
att vi behöver ta hand om allas kompetenser under
ett helt yrkesverksamt liv. En viktig del av denna
omställning är möjligheten att erbjuda kortare kurser
och lärtillfällen ämnade att ge specifika validerbara
färdigheter och kompetenser, s.k. mikromeriter. För
att uppnå detta krävs ett öppet system där individens
kompetensutvecklingsbehov och arbetsmarknadens
kompetensförsörjningsbehov möts.
Kompetensbehov spänner ofta över flera utbildningsnivåer, ett mikromeriteringssystem kan överbrygga dessa och erbjuder en möjlighet att komplettera en grundläggande utbildning, fortbilda eller
omskola sig, för att snabbare tillgodose arbetsmarknadens och individens behov av specifika färdigheter.
En mikromerit utgör i detta sammanhang ett bevis,
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certifikat eller studiemerit, på de läranderesultat som
individen uppnått efter att ha deltagit i och avslutat en kompetensutvecklande aktivitet eller kortare
utbildning som genomförts på plats, distans eller i ett
blandat format.
Ett livslångt och behovsorienterat flexibelt lärande är en av hörnstenarna i EU:s nya utbildningsagenda, likväl som i den allians, inom ramen för EU:s
European Universities initiativ, ECIU University,
där LiU ingår. LiU ämnar därför under perioden att
tillsammans med sina europeiska partner ta en aktiv
position, såväl nationellt som internationellt, i utvecklingen av ett kvalitetssäkrat system för kortare kurser
och utvecklar här expertis inom området på ett för
Sverige nytt sätt. För att kunna genomföra detta finns
behov av att erforderliga resurser ges för att utveckla
förutsättningarna för mikromeritering i en svensk
kontext.

Etablera ett smart digitalt campus
LiU är i dag ett campusorienterat universitet, men
i framtiden kommer såväl utbildning som forskning och verksamhetsstöd att behöva kompletteras
med digitala lösningar och möjlighet att arbeta och
studera i bland annat hybridmiljö, men också helt på
distans. Lärdomarna av coronapandemin har visat på
stor förmåga att ställa om verksamheten med stöd av
digitala hjälpmedel.
Linköpings universitet behöver kraftsamla med
målet att skapa en högkvalitativ digital miljö som
erbjuder mer personlig och anpassningsbar forskning och lärande med möjlighet till samarbeten och
internationellt utbyte av studenter och lärare. Olika
lösningar för e-lärande är en förutsättning för att LiU
ska kunna ta hand om det ökade uppdraget inom
livslångt lärande, men också för att fullt ut kunna
samverka och dra nytta av det europeiska samarbetet
kring mikromeritering inom ECIU (se ovan).
Dagligen skapas stora datamängder i forskningen
och undervisningen och detta erbjuder nya möjligheter till upptäckter och analyser i en utveckling som
generellt sker snabbt och inte bara påverkar LiU:s
verksamhet, utan hela samhället där lärosätets utbildningar och resultaten från forskningen ska komma
till användning, i dag och i framtiden. LiU behöver
bli bättre på att dra nytta av denna information i all
verksamhet. Nyckeln till framgång är att jobba med
digitala lösningar ihop med förändringar i processer, mål och programupplägg samt medarbetarnas
kompetens och organisationens samlade förmåga att
utveckla och dra nytta av det digitala campuset.
Att etablera ett smart digitalt campus som
möter dessa behov innebär att LiU behöver utreda
möjligheterna och utmaningarna samt föreslå hur
verksamheten ska organiseras och lokaler utrustas för
att bidra till universitetets attraktivitet som studiedestination och studenternas konkurrenskraft på
arbetsmarknaden. Målet är att utveckla processer för
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att kontinuerligt lära sig om och vidareutveckla det
digitala campuset samt den digitala infrastrukturen
med bredare möjligheter till en användarcentrerad,
flexibel, öppen och samarbetsorienterad digital miljö
med möjlighet till avancerade analyser, maskininlärning och förmåga att öppet publicera forskningsdata.
Utveckling av pedagogiska och didaktiska metoder
anpassade till digitala format blir en nyckel, och i arbetet är det viktigt att den förändring som sker inom
forskningen också reflekteras i utbildningarna och i
ett smart digitalt campus.

Uppdrag från rektor angivna i
tidigare års verksamhetsplaner
Utöver ovanstående tre nya uppdrag pågår några
uppdrag givna av rektor, och redovisade i tidigare års
verksamhetsplaner, att fortsätta under 2022.
I verksamhetsplan för 2021–2023 angavs ett uppdrag: Öppen vetenskap – hantering av forskningsdata. Uppdraget fortsätter under 2022 och handlar
om att utveckla och förbättra universitets arbete med
lagring av forskningsdata.
I verksamhetsplan för 2020–2022 angavs totalt
sex uppdrag: Modell för pedagogisk meritering, Agenda 2030 – systematisering och processbeskrivning,
Etablera ett digitalt campus, Utveckla en övergripande värdegrund på LiU, Analysera söktrycket samt
Övergång till högre studier. Det sistnämnda kommer
att fortsätta under 2022, medan övriga fem beräknas
slutrapporteras under 2021.
I verksamhetsplan för 2019–2021 angavs 19 uppdrag och där återstår ett uppdrag som slutförs under
2022: Stimulera innovation och kompetensutveckling
inom området e-lärande, ett treårigt uppdrag där
arbete med att utveckla lärarnas pedagogiska digitala
kompetens pågår. Fyra uppdrag beräknas slutrapporteras under 2021: Kvalitetssäkring för forskning,
Prioritering av forskningsinfrastruktur, Tydliggöra
chefsrollen samt Effektivare rekryteringsprocess.
Övriga uppdrag är slutrapporterade, och här kan
nämnas en ny resursfördelningsmodell från fakultet
till institution, en ny internationaliseringsstrategi, nya
riktlinjer för medfinansiering finns framtagna samt
”en väg in” för att ge en likvärdig service till studenter
och medarbetare.

RISKANALYS:
BEDÖMNINGAR
OCH ÅTGÄRDER
Arbetet med risker vid Linköpings universitet utgår
från ”Riktlinjer för riskarbetet vid LiU” (dnr LiU2020-02260). Där anges även övriga relevanta
nationella förordningar och övriga nationella styrdokument för LiU:s arbete med risker. En viktig del
av riskarbetet är arbetet med intern styrning och
kontroll (ISK), i det arbetet identifieras de risker som
gör att LiU riskerar att inte nå sina långsiktiga mål.
Värderingen av sannolikheten att en risk inträffar
görs från bedömningen att risken är osannolik till det
maximala värdet att risken är sannolik. Värderingen
av effekten av en inträffad risk görs från värderingen
att effekten är försumbar till den maximala värderingen att effekten av en inträffad risk är allvarlig/
katastrofal. Riskarbetet ska vara en integrerad del
av universitets verksamhetsplanering och det kontinuerliga utvecklingsarbetet. I värderingen av risker
används begreppen extremt låg, mycket låg, medium, hög och extremt hög. Värderingarna utgår från
risksamordnarnas riskvärderingar och sammanvägda
bedömning. I arbetet med risker under 2022 kommer
i varje riskområde några perspektiv särskilt belysas,
dessa är: god kontrollmiljö, oegentligheter, jämställdhet och hållbarhet.

Riskbedömningar och
vidtagna åtgärder
I december varje år fattar rektor beslut om en
ISK-rapport, med identifierade risker på lärosätesnivå. Rapporten bygger på en dialog med fakulteter
och institutioner. Dialogen sker bland annat genom
att underlaget till rapporten är på remiss hos samtliga fakulteter och institutioner. Synpunkterna från
remissen har sedan legat till grund för respektive
risksamordnares riskbedömning och analys. Inför
arbetet med verksamhetsplanen har risksamordnarna uppdaterat sina riskbedömningar från november
2020 i syfte att få med händelser och aktiviteter som
inträffat efter rektors beslut om ISK-rapport. Rapporten sammanfattas i en riskmatris. Den nya riskbedömningen har inte resulterat i någon förändring av
risknivån i relation till rektors beslut 2020. Nedan
listas dessa sex höga risker tillsammans med åtgärder
som initierats för att reducera risknivån.

1

Risk för låg utbildningsvolym
Risken innebär att LiU:s utbildningsvolym över tid
väsentligt avviker från tilldelat takbelopp. Perioden
2018–2020 har universitetets utbildningsproduktion understigit takbeloppet på samtliga fakulteter
vilket sannolikt kommer att fortsätta 2021. Prognoserna under våren 2021 pekar på att produktionen
fortsatt understiger takbeloppet och bedömningen
är att konsekvenserna av detta är allvarliga. Därför
har en tydligare process för regelbunden uppföljning
av föregående års resultat med avseende på utbildningsproduktion (HST och HRP) samt uppföljning
av tid till examen tillskapats. Detta arbete utförs av
fakulteterna inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet
för att identifiera ”flaskhalsar” i utbildningarna. Mot
bakgrund av den utmaning som finns för LiU att
rekrytera studenter har ett särskilt uppdrag givits att
analysera söktryck och genomströmning av studenter. Speciellt fokus ska läggas på utbildningar som är
förlagda vid Campus Norrköping. Arbetet kommer
avslutas under andra kvartalet 2021. Under 2020
initierade LiU ett gemensamt projekt med länets
kommuner i syfte att bedriva långsiktiga insatser för
att höja övergångstalen från gymnasieskolor i Östergötland till högre studier.
Utökade planeringsramar har getts till Filosofiska
fakulteten och Tekniska fakulteten för de senare åren
i planeringsperioden i denna verksamhetsplan för att
skapa tydliga incitament till utökning av utbildningsvolymen. Samtliga fakulteter planerar för en utbyggnad av befintliga program och kurser samt start av
nya utbildningar under kommande år.

Vikande idéflöde
Under de senaste fem åren har inflödet av kvalificerade idéer till innovationsrådgivning och till LiU:s
företagsinkubator LEAD minskat kraftigt. Strategin
har varit att integrera arbetet med forskning och
utbildningsverksamhet. Under motsvarande period
har LiU:s riktade stöd både till forskarnas innovationsrådgivning och för studenternas entreprenörskap minskats. För att bryta trenden initieras nu ett
antal aktiviteter som bygger på ett samlat verksamhetsstöd för samverkan, nyttiggörande, innovation
och forskningsfinansiering vid LiU. Institutionerna
stöttas i att planera för nyttiggörandeaktiviteter
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redan i samband med ansökningar och resurser för
att stimulera nyttiggörande och innovation tillförs.
I 2021 års revidering av anställningsordningen ses
incitament och meritvärdering avseende samverkan
och nyttiggörande över.

Chef- och ledarskap
Att det finns ett bra chef- och ledarskap vid LiU är
centralt. Därför pågår ett kontinuerligt och prioriterat
arbete med att stärka det goda chef- och ledarskapet.
I analysen för att identifiera lärosätesövergripande
risker är en av slutsatserna att delar av arbetet för att
stötta chef- och ledarskapet behöver förstärkas varför
ett antal aktiviteter har initierats. Det handlar bland
annat om att kontinuerligt utveckla attraktiviteten
i chefskapet genom att skapa ett hållbart chef- och
ledarskap som är grundat i tillit, en fortsättning på
värdegrundsarbetet. För att klara chefsförsörjning
på lång sikt behövs kontinuerligt fler goda ledare,
och därför förbättras insatserna för att identifiera
ledarförmågor och utbilda/utveckla framtida potentiella chefer innan de kliver in i ett chefsuppdrag.
Aktiviteter för att göra chefsrollen mer attraktiv ur
flera perspektiv och därmed underlätta rekrytering
till chefsuppdrag är bland annat kontinuerlig ledarutveckling för befintliga och erfarna chefer genom
ledarskapsmoduler, i syfte att upprätthålla kompetens och ta del av aktuell information. Uppföljning
av chef- och ledarskap genom utvecklingssamtal och
uppföljningsverktyg utgör underlag till individuella
utvecklingsplaner.

Kompetensförsörjning
Linköpings universitet har, liksom de flesta lärosäten, ett fortsatt behov av att rekrytera forskar- och
lärarkompetens. Den hårda konkurrensen om
lärare och forskare innebär att LiU står inför en stor
utmaning, där universitetets förmåga att attrahera,
behålla och rekrytera nya medarbetare kommer att
vara avgörande. För att säkerställa rätt kompetens
arbetar universitetet kontinuerligt med rekryteringsstrategin, dels LiU-övergripande, dels utifrån varje
institutions behov. LiU kommer också att fortsatt
arbeta med offensiv rekrytering, det vill säga att
säkerställa hela kompetensförsörjningsprocessen och
fokusera på de kompetensgap och kompetensbehov
som finns på kort och lång sikt. Ett led i detta är det
nya uppdrag avseende Jämställdhet, karriärvägar och
meritering som presenterats tidigare i verksamhetsplanen. Utöver detta kommer LiU fortsätta arbeta
aktivt med hållbart medarbetarskap, arbetsmiljöfrågor, interna utvecklingsmöjlighet samt med kultur
och värdegrundsfrågor för att säkra att medarbetare
upplever LiU som en attraktiv arbetsgivare. LiU kommer också att fullfölja det påbörjade arbetet för att
exponera Linköpings universitet mer för presumtiva
medarbetare.
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Obehörig åtkomst av information
Risken berör obehörig åtkomst av LiU:s samlade
information. Det kan till exempel innebära att forskningsinformation kan läckas eller stjälas. Det pågår
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och
kontinuerligt kvalitetsarbete med LiU:s informationssystem. Det syftar till att stärka det tekniska skyddet
mot angrepp och skadlig programvara. LiU avser
även att införa en tjänst, Azure Information Protection (AIP), som med hjälp av en egen krypteringslösning kommer möjliggöra lagring av sekretessbelagd
information i Microsoft 365 OneDrive.
Inom ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är informationsklassning av informationstillgångar en viktig aktivitet och åtgärd. Detta innebär
att varje medarbetare behöver kunskap och kompetens för att kunna genomföra en informationsklassning samt möjlighet att i vissa system illustrera den
informationsklassningen. Ett första steg i detta arbete
påbörjas inom Universitetsförvaltningen. Under 2021
genomförs en informationsklassning av handlingar i
dokumenthanteringsplanen.

Förlust av forskningsdata
Risken berör förlust av forskningsdata som om den
faller ut kan leda till att forskningsresultat ifrågasätts och i förlängningen påverka LiU:s trovärdighet
som universitet. Riktade informationskampanjer
om informationssäkerhet kommer därför att fortsätta, bland annat genom att IT-avdelningen besöker
institutioner och att allt fler forskare kommer att
fylla i en databehandlingsplan som ytterligare stärker
medvetenheten om informationssäkerhet i relation
till forskningsdata. Förslag på arbete kring hantering
för lagring av forskningsdata är under färdigställande
och förslag kommer bearbetas i kommande verksamhetsplanarbete. Under hösten 2020 driftsattes en
plattform för mer säker insamling av forskningsdata.
Plattformen och dess användning kommer ytterligare utvecklas under 2021. Under 2021 pågår även
ett arbete med att skydda LiU:s backupsystem från
framgångsrika kryptovirusangrepp. Syftet med denna
aktivitet är att sannolikheten för förlust av forskningsdata ska minska.

ANSLAGSFÖRDELNING
Linköpings universitet tilldelas anslag från regeringen för respektive budgetår. Tabell 1 visar anslaget för
2021 samt beräknat anslag för 2022–2024 utifrån
budgetpropositionen 2021 (BP21) samt vårändringsbudgeten 2021 (VÄB21). Besked om anslagens
storlek lämnas i 2022 års budgetproposition (BP22).
Förutom anslag finansieras LiU:s verksamhet med
bidrag, avgifter samt finansiella intäkter motsvarande
cirka 1,6 mdkr.
Föreliggande beslut, beträffande anslagsfördelning för budget 2022 och plan 2023–2024 avser
posterna i tabell 1. Takbelopp och anslag utges för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
forskning och utbildning på forskarnivå enligt specifikation i tabell 2 (fördelning av beräknat anslag
(takbelopp) för utbildning) samt tabell 6 (fördelning
av beräknat anslag för forskning). Det nationella
resurscentrumet Centrum för tekniken i skolan
(CETIS) finansieras från anslaget ”Särskilda medel
till universitet och högskolor” och utges till området
Utbildningsvetenskap. Medel till Holdingbolaget delfinansieras av anslaget ”Idébanksmedel”. Därutöver
erhåller LiU medel enligt avtalet om läkarutbildning
och forskning (ALF-medel). Medlen vidareförmedlas
till Region Östergötland och används för att bedriva
klinisk forskning och för att medverka i utbildningen
av läkare. Från och med 2020 utges även medel för
utveckling av klinisk utbildning och forskning, som
utges till Medicinska fakulteten. Medel för korta

1

kurser har tillkommit för 2021. Samtliga ersättningar
fastställs i december 2021 i LiU:s regleringsbrev för
2022.
Pris- och löneomräkningen för anslagen från
staten för 2022 uppgår till 1,06 procent. För 2021 var
uppräkningen 1,72 procent. Uppräkningen bedöms
inte täcka den faktiska kostnadsökningen, vilket innebär ökade krav på verksamheten att effektivisera och
omprioritera. Löneökningar från och med 1 oktober
2022 ska således rymmas inom verksamheternas
erhållna intäkter.
Lönekostnadspåslaget (LKP) fastställs till 57,2
procent för 2022, vilket är en höjning med 3 procentenheter jämfört med 2021. Den avgift som
LiU betalar till Statens tjänstepensionsverk (SPV)
avseende den statliga tjänstepensionen för LiU:s
anställda, har ökat de senaste åren. Prognosen som
erhålles från SPV pekar på en kraftigare ökning av
avgiften år 2022, men därefter bedömer SPV att det
blir en mer måttfull ökning. LKP ska täcka arbetsgivaravgifter och kostnader för de kollektivavtal
som slutits om pensioner, grupplivförsäkringar och
personskadeförsäkringar.
I den redovisningsmodell för indirekta kostnader som Sveriges universitets- och högskoleförbund
(SUHF) rekommenderar ska kärnverksamhetens
verksamhetsgrenar, utbildning och forskning, bära de
indirekta kostnaderna. Denna modell, med påläggsdebitering, har tillämpats vid LiU sedan 2009.

Tabell 1 Beräknat anslag 2022–2024 samt anslag för 2021 (tkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 748 212

1 733 114

1 700 726

1 699 168

Forskning och utbildning på forskarnivå

1 055 854

1 067 046

1 067 046

1 067 046

Särskilda medel till Nationellt resurscentrum för tekniken i skolan

2 034

2 056

2 056

2 056

Särskilda medel till Holdingbolaget (Idébanksmedel)

1 017

1 028

1 028

1 028

237 214

241 533

241 533

241 533

Ersättning för klinisk utbildning och forskning – utvecklingsmedel

691

698

698

698

Korta kurser

223

-

-

-

3 045 245

3 045 475

3 013 087

3 011 529

Ersättning för klinisk utbildning och forskning

Summa

Beloppen i tabellen är hämtade från budgetpropositionen 2021 samt från vårändringsbudgeten 2021. Då denna inte innehåller beräknat anslag för 2024 har anslagen beräknats
utifrån kända förutsättningar. Från och med 2022 har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.
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Anslagsfördelning: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
För respektive budgetår tilldelas LiU, i budgetpropositionen, beräknat anslag för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Anslagen (takbeloppen) för
2022, 2023 och 2024 framgår av tabell 2, de utgör en
beräkning utifrån kända förutsättningar. Efter att de
särskilda åtagandena är borträknade fördelas LiU:s
takbelopp till fakulteterna och området Utbildningsvetenskap och efter årets slut görs en avräkning då
värdet av fakulteternas produktion av helårsstudenter
och helårsprestationer (ersättningsbeloppen visas i
tabell 5) jämförs med de tilldelade takbeloppen. Om
produktionen understiger fakultetens takbelopp ska
fakulteten betala tillbaka ej utnyttjat takbelopp till
central nivå. I de fall fakultetens produktion överstiger fakultetens takbelopp får fakulteten ersättning
för hela produktionen, så länge det finns tillgängligt
takbelopp eller anslagssparande att ta i anspråk.
I budgetpropositionen för 2021 fanns satsningar
som inte var kända då verksamhetsplanen för 2021
beslutades. Till följd av det rådande pandemiläget
fortsätter regeringen satsningarna på utbyggnaden
av högskolan och prioriterar särskilt att bygga ut
utbildningar inom verksamhetsområden där det
råder stor brist på arbetskraft med rätt kompetens.
Rektor fattade 2021-03-15 (dnr LiU-2021-01097) ett
tilläggsbeslut motsvarande 58 mnkr om fördelning av
anslag och uppdrag avseende medel för satsningarna Livslångt lärande, Utbildning på avancerad nivå,
Utbildning hela landet, Utbyggnad av yrkeslärarutbildningen samt Fler studenter på KPU för 2021. I
vårändringsbudgeten 2021 tilldelades LiU 3 mnkr för
sommarkurser för 2021, vilka rektor 2021-05-17 har
fördelat i beslut dnr LiU-2021-02085.
Flera av regeringens satsningar fortsätter under
de närmaste åren. För satsningen Utbildning på
avancerad nivå har medlen fördelats till fakulteterna
för 2022 enligt samma princip som för 2021, det vill
säga enligt respektive fakultets proportion av anslagen beslutade i verksamhetsplanen för 2021. Medlen
för satsningen Utbildning hela landet har fördelats
enligt samma princip för 2022–2024. Medel för fler

studenter på KPU har fördelats till Utbildningsvetenskap för 2022–2024. För 2022 har medel till behörighetsgivande utbildning (basår) fördelats till Tekniska
fakulteten och medel för utbyggnad av läkarutbildning från och med 2022 har fördelats till Medicinska
fakulteten. I budgetpropositionen 2021 aviserades en
generell besparing i statsförvaltningen avseende förändrade resmönster beroende på pandemin och nya
rutiner för bland annat digitala möten som bedöms
kvarstå även efter pandemin. Besparingen för LiU:s
anslag för utbildning blev 2 000 tkr, vilken har fördelats från och med 2022 till fakulteterna baserat på
respektive fakultets proportion av anslagen beslutade
i verksamhetsplanen för 2021. En detaljerad uppställning av tilldelade medel till fakulteterna fördelade på
anslagsposter finns i tabell 3.
Av prognosen för utbildningsproduktion
2021–2024, som LiU redovisade till Utbildningsdepartementet i april 2021, framgår att universitetet
inte beräknar nå de tilldelade takbeloppen förrän år
2024. Området Utbildningsvetenskap beräknar en
underproduktion motsvarande cirka 30 mnkr/år och
Medicinska fakulteten beräknar en underproduktion mellan 5–10 mnkr/år. Filosofiska fakulteten och
Tekniska fakulteten beräknar att producera över sina
respektive tilldelade takbelopp, varför takbeloppen
för Filosofiska fakulteten för perioden 2022–2024
och för Tekniska fakulteten för perioden 2023–2024
utökas motsvarande deras utbildningsprognoser.
Detta visas på raden ”utökat takbelopp” i tabell 3. I
det fall samtliga fakulteter skulle nå sina respektive
takbelopp, eller LiU totalt, under något år, kommer
det finnas utrymme för ianspråktagande av anslagssparande för att finansiera de temporära ökningarna. Därefter kan det finnas behov av att justera
takbeloppen mellan fakulteterna för att skapa goda
planeringsförutsättningar och optimalt utnyttjande
av LiU:s takbelopp.
Utgående anslagssparande 2020 var 163 mnkr
vilket är det maximalt tillåtna anslagssparandet och
motsvarar 10 procent av takbeloppet för 2020. Överskjutande del av underproduktionen måste återbetalas till departementet.

Tabell 2 Fördelning av beräknat anslag (takbelopp) för utbildning 2022–2024 samt anslag (takbelopp) 2021 (tkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Filosofiska fakulteten

394 773

398 404

397 780

402 864

Utbildningsvetenskap

227 864

229 796

226 575

224 671

Medicinska fakulteten

390 691

396 836

393 510

393 595

Tekniska fakulteten

692 152

668 147

658 588

673 737

Ofördelad besparing resor

- 2 000

-

-

-

Särskilda åtaganden (se tabell 4)

44 693

46 924

41 847

38 873

Summa

1 748 173

1 740 108

1 718 300

1 733 741

Takbelopp

1 748 212

1 733 114

1 700 726

1 699 168

Beloppen i tabellen är hämtade från budgetpropositionen 2021 samt vårändringsbudgeten 2021. Beloppen för 2024 har beräknats utifrån kända förutsättningar. Från och med 2022
har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.
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Tabell 3 Specificerad fördelning av beräknat takbelopp för utbildning per fakultet 2022–2024 samt för 2021 (tkr)

Filosofiska fakulteten

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

394 773

398 404

397 780

402 864

1

Varav
Utbildning hela landet

355

359

366

450

Livslångt lärande

3 671

-

-

-

Utbildning avancerad nivå

5 803

5 865

-

-

Sommarkurser

1 517

-

-

-

-

5 000

10 000

15 000

Utökat takbelopp
Generell besparing resor BP21

-

-468

-468

-468

383 427

387 649

387 882

387 882

227 864

229 796

226 575

224 671

Utbyggnad av yrkeslärarutbildningen

984

1 492

1 492

1 492

Utbildning hela landet

203

205

209

258

Livslångt lärande

1 761

-

-

-

Utbildning avancerad nivå

3 324

3 359

-

-

Fler studenter på KPU

1 974

2 971

2 971

1 019

Beslutat takbelopp i Verksamhetsplan 2021
Utbildningsvetenskap
Varav

Generell besparing resor BP21
Beslutat takbelopp i Verksamhetsplan 2021
Medicinska fakulteten

-

-268

-268

-268

219 618

222 037

222 170

222 170

390 691

396 836

393 510

393 595
452

Varav
Utbildning hela landet
Utbildning avancerad nivå
Utbyggnad av läkarutbildningen
Generell besparing resor BP21
Beslutat takbelopp i Verksamhetsplan 2021
Tekniska fakulteten

356

360

367

5 820

5 882

-

-

-

2 314

4 629

4 629

-

-468

-468

-468

384 515

388 749

388 983

388 983

692 152

668 147

658 588

673 737

Varav
Utbildning hela landet

621

628

638

787

9 710

-

-

-

Utbildning avancerad nivå

10 143

10 251

-

-

Behörighetsgivande utbildning

28 875

9 727

-

-

1 516

-

-

-

-

-

10 000

25 000

Livslångt lärande

Sommarkurser
Utökat takbelopp
Generell besparing resor BP21
Beslutat takbelopp i Verksamhetsplan 2021

-

-818

-818

-818

641 287

648 360

648 768

648 768

Eftersom Filosofiska fakulteten och Tekniska fakulteten beräknar producera över sina respektive tilldelade takbelopp under perioden görs en extra tilldelning av takbelopp till dem. Detta
visas under posten “utökat takbelopp”. I det fall samtliga fakulteter skulle nå sina respektive takbelopp, eller LiU totalt, under något år, kommer det finnas utrymme för ianspråktagande
av anslagssparande för att finansiera de temporära ökningarna. Från och med 2022 har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.

Definitivt besked om anslagens storlek lämnas först i
budgetpropositionen 2022 vilket kan påverka tilldelningen av takbeloppen.

Särskilda åtaganden
Särskilda åtaganden (se tabell 4) finansieras av anslaget för utbildning genom att ersättningsbeloppen för
helårsstudenter och helårsprestationer till fakulteterna är lägre än ersättningsbeloppen till LiU. Posterna
bedöms vara gemensamma angelägenheter och kräva
resurser utöver den vanliga ersättningen för utbildning. De omfattar såväl tidsbegränsade åtaganden
för till exempel utvecklingsinsatser som stöd av mer

permanent karaktär. Fakulteternas uppdrag kring de
särskilda åtagandena redovisas i bilaga 2.
Det utökade finansieringsstödet för kurser i
ämnet statistik upphör från 2023 och i stället ska
kursklassificeringen av statistikämnet ses över
och ändras, vilket bedöms kunna genomföras till
2023. Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten att
klassificera kurser till fler än ett utbildningsområde,
vilket ger möjlighet till en mer korrekt finansiering
av kurserna. Det särskilda stödet för verksamhetsutveckling inom humaniora och samhällskunskap
till Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap
som gavs i samband med humaniorautredningen
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och omorganisationen av institutionerna, halveras
år 2023 och upphör 2024. Även stödet avseende
förändringsarbete inom lärarutbildningen fasas ut.
2023 upphör den treåriga satsningen på 1 000 tkr till
Utbildningsvetenskap som tillsammans med Östgöta
kommunerna arbetar för att öka övergångstalen till
högre utbildning. Arbetet kommer dock att fortsätta

även efter denna planeringsperiod. Detta är en del av
posten Samarbete med skolan som därmed minskar
2023.
Rektor har ansvar för ett antal särskilda åtaganden, bland annat digitala resurser för e-lärande och
samverkansavtal med studentkårer. Från och med
2022 utökas rektors särskilda medel med 1 739 tkr

Tabell 4 Särskilda åtaganden som finansieras med anslaget för utbildning under perioden 2022–2024 samt för 2021 (tkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Kompletterande utbildning

1 679

1 697

1 697

1 697

Svenska för utomnordiska gäststudenter

1 049

1 060

1 060

1 060

Statistik

1 143

1 155

-

-

Verksamhetsutveckling humaniora och samhällsvetenskap

3 153

3 187

1 610

-

Språkverkstäder

3 777

3 817

3 817

3 817

10 802

10 916

8 185

6 574

Filosofiska fakulteten

Summa
Utbildningsvetenskap
Förändringsarbete inom lärarutbildningen

1 144

1 156

584

-

Medfinansiering CETIS

1 574

1 591

1 591

1 591

Samarbete med skolan

2 665

2 693

1 683

1 683

Verksamhetsutveckling humaniora och samhällsvetenskap

1 526

1 542

779

-

Summa

6 908

6 982

4 636

3 273

Tekniska fakulteten
LiU elitidrott

2 623

2 651

2 651

2 651

Summa

2 623

2 651

2 651

2 651

19 726

19 935

19 935

19 935

661

-

-

-

1 711

1 729

1 729

1 729

Rektor
Digitala resurser för lärande
InGenious
Samverkansavtal studentkårer
Särskilda medel

2 261

4 710

4 710

4 710

Summa

24 359

26 375

26 375

26 375

Totalt

44 693

46 924

41 847

38 873

Från och med 2022 har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.

Tabell 5 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som ska
tillämpas inom Linköpings universitet under 2022 (kr)
Ersättning
Helårsstudent

Ersättning
Helårsprestation

Humaniora, Juridik, Teologi, Samhällsvetenskap

32 905

21 442

Naturvetenskap, Teknik, Farmaci

56 108

47 317

Vård

59 651

51 664

Medicin

66 657

81 080

Undervisning 1

40 022

41 927

Verksamhetsförlagd utbildning 2

56 719

55 029

Övrigt 3

45 060

36 604

Design 4

158 995

96 870

Utbildningsområde

1. Avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.
2. Avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningar.
3. Avser praktiskt-estetiska kurser inom bland annat lärarutbildningar (exkl kurser som tillhör konstnärliga områden) samt journalist- och bibliotekarieutbildningar.
4. Avser utbildningar vid Malmstens LiU. Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor bilaga 1, får LiU avräkna
högst 50 helårsstudenter och 50 helårsprestationer per år inom utbildningsområdet design.
I beloppen ingår pris- och lönekompensation med 1,06 procent.
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och medlen avseende InGenious förs över till posten.
De utökade medlen ska främst användas för Stimulansmedel idéflöden. Vikande idéflöde till innovationsrådgivning och till LiU:s företagsinkubator
LEAD är identifierat som en hög risk i LiU:s riskarbete. Rektor har också en post med särskilda medel
vilka bland annat används för tilläggsfinansiering till
det internationella sommaruniversitetet. Därmed kan
samtliga kurser inom det internationella sommaruniversitetet få en likartad finansiering trots att de tillhör
skilda utbildningsområden. Dessutom finansieras
även de gemensamma extra arbetsinsatser och övriga
kostnader som är utöver de som normalt gäller inom
det internationella sommaruniversitetet.

Ersättningsbelopp för helårsstudenter
och helårsprestationer
Förutsättningarna ovan innebär att de nationella
ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer behöver reduceras med 2,7 procent
till följd av de särskilda åtagandena, vilket är i samma
nivå som för 2021. De ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer som under 2022
ska tillämpas inom Linköpings universitet framgår av
tabell 5.

Anslagsfördelning: Forskning
och utbildning på forskarnivå
För respektive budgetår tilldelas LiU, i budgetproposition, beräknat anslag för Forskning och utbildning
på forskarnivå. Anslagen för 2022, 2023 och 2024
framgår av tabell 6, de utgör en beräkning utifrån
kända förutsättningar i budgetproposition för 2021
samt vårändringsbudgeten för 2021.
Vårändringsbudgeten för 2021 innebar en höjning av basanslaget till LiU om 23 199 tkr. Samtidigt
fanns sedan BP21 ett sparbeting på forskning och
utbildning på forskarnivå om 8 020 tkr avseende
förändrade resmönster beroende på coronapandemin
och nya rutiner för bland annat digitala möten som
bedöms kvarstå även efter pandemin.

Rektor fattade i maj 2021 ett tilläggsbeslut om fördelning av anslag och uppdrag för budgetåret 2021
(dnr LiU-2021-01322). Rektors tilläggsbeslut innebär
att besparingsbetinget för verksamheten fördelas till
fakulteterna. Besparingen för Filosofiska fakulteten
är 2 089 tkr, för Utbildningsvetenskap 584 tkr, för
Medicinska fakulteten 2 015 tkr och för Tekniska fakulteten 3 338 tkr. Besparingen kompenseras genom
en anslagsuppräkning från det höjda basanslaget för
2021. Därmed kvarstår de genom universitetsstyrelsen i juni 2020 beslutade anslagsfördelningarna för
2021.
Vid LiU är forskningsinfrastruktur en högt prioriterad fråga (se bl.a. avsnittet ovan, Forskning och
utbildning på forskarnivå) och behovet av öronmärkta resurser till forskningsinfrastruktur har identifierats som strategiskt viktig. Behovet har accentuerats
under de institutionsdialoger som universitets- och
fakultetsledningarna genomfört under våren 2021. I
den forskningspolitiska propositionen samt den pågående statliga utredningen ”Organisation, styrning
och finansiering av forskningsinfrastruktur” pekas på
behovet av resurser på lärosätesnivå för forskningsinfrastruktur. Det är därför viktigt att skapa goda
förutsättningar för en balanserad långsiktig finansiering och utveckling av forskningens infrastruktur: det
gäller såväl lokala ”core facilities” som nationella och
internationella noder. Därför innebär tilläggsbeslutet
att ytterligare medel motsvarande 15 172 tkr avsätts
till forskningsinfrastruktur utöver anslagsuppräkningen till fakulteterna.
Den nivåhöjning av basanslaget till LiU, som
gjordes i vårändringsbudgeten 2021, kvarstår för
2022 enligt BP22. Däremot finns en osäkerhet
huruvida nivåhöjningen består även för åren 2023
och 2024. I denna verksamhetsplan görs antagandet att utökningen av basanslaget för 2021 kvarstår
hela planperioden, men att budgeten från 2023 kan
komma att påverkas av kommande profilområden.
Profilområden har annonserats som den satsning som
regeringen vill gör under den nya forskningspropositionen där Vetenskapsrådet för närvarande utvecklar
dess former.

1

Tabell 6 Fördelning av beräknat anslag för forskning 2022–2024 samt anslag för 2021 (tkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Filosofiska fakulteten

187 597

189 586

189 586

189 586

Utbildningsvetenskap

54 454

55 031

55 031

55 031

Medicinska fakulteten

180 962

182 880

182 880

182 880

Tekniska fakulteten

299 704

302 881

302 881

302 881

Rektors budgetram

152 917

154 538

154 538

154 538

Strategiska forskningsområden

148 468

150 042

150 042

150 042

9 284

9 382

9 382

9 382

22 468

22 706

22 706

22 706

1 055 854

1 067 046

1 067 046

1 067 046

Strategiska lokaler
Infrastruktur
Summa

Beloppen i tabellen är hämtade från budgetpropositionen 2021. Då denna inte innehåller beräknat anslag för 2024 används 2023 års anslag. Från och med 2022 har beloppen
justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.
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Det höjda basanslaget gör det möjligt att, i linje med
rektors tilläggsbeslut för 2021, prioritera ett ökat
anslag till forskningsinfrastruktur. Anslaget för forskningsinfrastruktur ökar från tidigare budgeterade
7 296 tkr för 2022 till 22 706 tkr, dvs en nivåhöjning
med 15 172 tkr. Samma nivå budgeteras för 2023 och
2024.
För övriga anslagsposter inom området Forskning och utbildning på forskarnivå föreslås bibehållen
anslagsnivå med pris- och lönekompensation. Det
gäller anslagen till fakulteterna, till rektors budgetram, till strategiska forskningsområden beslutade
av regeringen och till strategiska lokaler. Anslaget till
fakulteterna grundar sig främst på tidigare års beslut
om fördelning samt kompletteringsbeslut i maj 2021,
se ovan.
Rektors budgetram omfattar bland annat
samfinansiering av vissa projekt från till exempel
Wallenbergstiftelserna, Riksbankens Jubileumsfond
samt projekt där full kostnadstäckning ej erhålls, som
exempelvis EU:s ramprogram. Från 2022 ingår även
stimulansmedel för idéflöden med 1 500 tkr. Vikande
idéflöde till innovationsrådgivning och till LiU:s företagsinkubator LEAD är identifierat som en hög risk i
LiU:s riskarbete.
I anslaget finns 150 048 tkr för de strategiska forskningsområden (SFO) som är beslutade av
regeringen och där LiU varit huvudsökande. Dessa
medel avser IT och mobil kommunikation som
förstärktes 2020 med 72 000 tkr, Materialvetenskap
samt Säkerhet och krisberedskap. Medlen till IT och
mobil kommunikation omfattar, förutom resurser till
Linköpings universitet, också resurser till Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan
i Halmstad. Medlen till Materialvetenskap omfattar
endast LiU medan medlen till Säkerhet och krisberedskap, förutom resurser till LiU, också omfattar
resurser till KTH och Chalmers. Rektor beslutar om
intern fördelning av medel för de strategiska forskningsområdena efter att LiU erhållit regleringsbrev
med belopp för 2022.
Av de strategiska forskningsområden som regeringen beslutat om deltar LiU, förutom i de ovan
nämnda där LiU varit huvudsökande, i E-vetenskap
(med KTH som huvudsökande) och Transportforskning (med KTH som huvudsökande). Dessa medel
syns inte i anslaget utan transfereras till LiU i särskild
ordning.
Ersättning för lokalhyror ingår i anslaget till
fakulteterna. Dock finns strategiska lokaler som
delfinansieras via ett särskilt anslag för strategiska
lokaler enligt en fastställd modell. Modellen innebär att miljöerna för vissa strategiska laboratorier/
infrastrukturer betalas enligt normal internhyrestaxa
och att den överskjutande kostnaden finansieras via
det särskilda anslaget. Följande strategiska lokaler
delfinansieras med 9 382 tkr från anslaget: renrum
vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM),
datortomografilokaler vid Centrum för medicinsk
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bildvetenskap och visualisering (CMIV), Institutionen
för Temas klimatkamrar samt Biobanksfacilitet vid
Universitetssjukhuset. Ersättningen förväntas sjunka
något till följd av nya hyresavtal.

Finansiering av
universitetsgemensam verksamhet
Universitetsgemensam verksamhet finansieras dels
med interna avgifter (som betalas av den som nyttjar
tjänsten), dels med debitering till institution, det vill
säga att samtliga institutioner bidrar ekonomiskt
till kostnader för dessa gemensamma verksamheter
(overheaduttag). De interna avgifterna avser bland
annat IT-abonnemang och internt sålda tjänster.
Föreliggande beslut avser den del som finansieras med debitering av institutionerna med ett årligt
belopp. På institutionerna utgör detta en av de tre
nivåer som via påläggsdebitering belastar samtliga verksamhetsprojekt. De andra två nivåerna är
fakultets- respektive institutionsgemensamt verksamhetsstöd. Denna modell för fördelning av indirekta
kostnader har tillämpats vid LiU sedan 2009 enligt
rektorsbeslut och i enlighet med rekommendation av
SUHF.

Specifikation av budgetram för
finansiering via påläggsdebitering
Föreliggande beslut om utgiftsram för universitets
gemensam verksamhet budgetår 2022 och plan
2023– 2024 avser följande verksamheter som redovisas i tabell 7. För den universitetsgemensamma
verksamheten tillämpas uppräkning med av regeringen angiven pris- och löneuppräkning, alltså samma
princip som för tilldelade anslag.
Inför nästkommande verksamhetsplan kommer
en genomlysning av presentationen av den universitetsgemensamma verksamheten att göras. Översynen
syftar till att öka transparensen av de ingående delarna i den universitetsgemensamma verksamheten,
inklusive universitetsförvaltningen, samt i förekommande fall säkerställa att adekvat finansieringsmetod
tillämpas.
Den universitetsgemensamma verksamhetens
andel av LiU:s totala intäkter kommer 2022 uppgå
till 12,7 procent, vilket är en minskning sedan 2021
då nivån var 13,4 procent. Denna förändring mellan
åren förklaras med att den universitetsgemensamma
verksamheten inte växer i samma takt som omsättningen för LiU ökar.

Förändringar i den universitetsgemensamma
verksamheten
Inför varje år sker en genomlysning av finansieringsbehov för den verksamhet som bedrivs inom
universitetsgemensam verksamhet. Behov av verksamhetsförändringar finansieras i första hand genom
omprioriteringar inom befintliga ramar. Universi-

Tabell 7 Budgetramar för universitetsgemensam verksamhet för perioden 2022–2024 samt 2021 (tkr)
Budget
2021
Särskild delram avseende internrevision
Universitetsstyrelse och universitetsledning
LiU Holding (delfinansiering)

Budget
2022

Plan
2023

2 595

2 625

2 625

2 625

36 990

39 405

39 405

39 405

9 055

9 150

9 150

9 150

Universitetsförvaltning (delfinansiering)

271 345

278 060

278 060

278 060

Universitetsbibliotek

133 015

133 600

133 600

133 600

-

3 620

3 620

3 620

13 650

13 795

13 795

13 795

Digitala pedagogiska verktyg
Didacticum, (pedagogiskt/didaktiskt centrum)
Intern försäkringskassa
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Plan
2024

14 890

15 050

15 050

15 050

Gemensam verksamhet med särskild inriktning mot utbildningsområdet (se tabell 8)

106 925

107 125

107 125

107 125

Summa

588 465

602 430

602 430

602 430

Från och med 2022 har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.

tetsgemensam verksamhet strävar efter att långsiktigt omsätta det balanserade kapitalet i projekt och
verksamhet som bedöms nödvändiga. Detta görs så
långt som möjligt utifrån principen att inte finansiera
långsiktiga behov med ”tillfälliga” pengar. Att kunna
göra egna satsningar inom befintliga ramar eller av
balanserade medel är viktigt för att kunna ställa om
och inte äska extra medel för varje nytt behov som
uppstår. Omprioriteringar av resurser ställer samtidigt krav på ett aktivt arbete med reduceringar och
effektiviseringar.
Exempelvis förväntas disciplinnämndens förstärkning av resurser i och med ökad belastning, som
uppstått under pandemin, hanteras med balanserade
medel. Vidare kommer på sikt Infocenter ansvara
för ett utökat uppdrag som valideringssamordnare,
en funktion som LiU inte haft tidigare och som rör
tillgodoräknande och reell kompetens. Detta hanteras
genom omfördelning inom befintliga ramar. Områden såsom arbetsrätt, utredningar kring oegentligheter och säkerhet har förstärkts de senaste åren, även
detta med omprioriteringar inom befintliga ramar.
Biblioteket har effektiviserat sin verksamhet genom
att minska antalet fysiska bibliotek och har därigenom kunnat reducera personalstyrkan och lokalkostnaderna. Frigjorda resurser har kunnat finansiera
ökade prisnivåer för media samt nya aktiviteter som
Digimaker (en kreativ miljö för att testa nya idéer
och digitala tekniker) och Open Science-stöd. Inom
IT-området finns det balanserade kapitalet som en
trygghet om kritiska investeringsbehov uppstår.
Universitetsledningen får en utökning av
budgetramen om 2 000 tkr. Ökning av budgetramen
avser förändring av universitetsledningen inför kommande treårsperiod.
Universitetsförvaltningen får en ökning av budgetramen om totalt 3 800 tkr. Förstärkt forskningsstöd (2 300 tkr), är en LiU-övergripande satsning
för att ge ett förstärkt strategiskt, rådgivande och
operativt stöd till forskningen. Det görs genom framtagande av analyser, kartläggningar och inventeringar
som är viktiga för LiU och vid behov utredningar som
är viktiga för LiU:s utveckling, eller andra uppdrag

som kopplar till implementering av den strategiska
planen.
Åtgärder för ökat söktryck finansieras med
1 500 tkr. LiU har under flera år haft en stor utmaning i att öka söktrycket till ett flertal program och
kurser. Konkurrensen från andra universitet och
högskolor, men även från andra utbildningsaktörer
har ökat. Den åtgärd som beslutades 2020 för att
stärka LiU:s position var VP-uppdraget ”Analysera
söktrycket till LiU:s utbildningar och kurser samt
föreslå strategier och åtgärder för att stärka och
utveckla detsamma”. Uppdraget avslutas under våren
2021. Resultaten från det arbetet ska bland annat
leda till att LiU ökar andelen förstahandssökande och
breddar rekryteringen. LiU vill samtidigt rekrytera
fler studenter från Europa. Rekryteringsarbetet måste
därmed riktas till flera målgrupper både inom Sverige
och Europa. Samtidigt som konkurrensen ökar, ökar
också kostnader för marknadsföring samt antalet
kanaler där LiU behöver synas. LiU:s erbjudande om
utbildning till flera målgrupper kräver förstärkning av
resurser, både personella och i form av direkta medel
till marknadsföring.
Universitetsbiblioteket (UB) får en nettominskning av budgetramen om 820 tkr. Utökning av
budgetramen sker för kostnad för avtal med Eplicta
(160 tkr), för all hantering av e-pliktleveranser åt
LiU. Vidare har en ny modell tagits fram för fördelning av kostnader och finansiering av ALF-lokaler,
bibliotekets lokaler vid Campus US, vilken medför en
justering uppåt av budgeterad kostnad (220 tkr). Som
följd av det nationella kravet på att svenska lärosäten ska röra sig mot Open Science har LiU vidare
intensifierat sitt arbete med hantering och tillgängliggörande av forskningsdata. UB:s roll i arbetet med att
stödja forskare i deras hantering av forskningsdata,
från datalagringsplan till tillgängliggörande, ökar och
därmed behov av utökning av resurser för att utföra
detta arbete (1 500 tkr).
Den del av budgetramen som avser minskning
är en konsekvens av ändrad finansieringsform av
Open Access (-2 700 tkr). Bakgrunden till detta är
att UB har fått en förändrad roll i och med att öppen
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tillgång till vetenskapliga publikationer har införts.
Vad gäller kostnadsutvecklingen har den del som rör
publiceringskostnader på UB ökat medan den andel
som avser prenumerationer har minskat. Parallellt
med detta har publiceringskostnaderna tredubblats
under 2018–2020 och för 2021 prognostiseras ytterligare ökning. På sikt kommer institutionernas direkt
betalda publiceringsavgifter att minska i och med att
UB tecknar avtal med förlagen där dessa inkluderas
samtidigt som UB:s publiceringskostnader ökar. I enlighet med SUHF:s rekommendationer, ska den del
av kostnaden som ses som en direkt kostnad bäras av
de forskningsanslag med mera som finansierat forskningen, och därför ligga till grund för finansiering.
Den nya finansieringsformen för Open Access vid
LiU innebär att publiceringskostnaden ska fördelas
till sin helhet till institutionerna. Detta införs stegvis,
år 2021 fördelas den överskjutande publiceringskostnaden till fakulteterna. För år 2022 tas publiceringsfinansieringen helt bort från OH-budgeten och
fördelas till institutionerna utifrån publiceringsvolym.
Uppdraget för Digitala pedagogiska verktyg
(3 620 tkr), möjliggör nya pedagogiska upplägg och
lärandeformer och innebär ett nytt grepp och satsning på lärare och studenters tillgång till lösningar
eller verktyg som exempelvis kan användas inom
specifika ämnesområden för att illustrera viktiga
begrepp eller samband. Denna typ av verktyg ger nya
möjligheter inom undervisningen och kan dessutom i
flera fall användas även inom ramen för forskningen,
då de licenser LiU köper innehåller den möjligheten.
Exempel på användning inom forskningen kan röra
datainsamling och bearbetning av data. Uppdraget
innebär att verksamhetens behov av pedagogiska
verktyg identifieras och utifrån dessa behov införskaffas nya verktyg där lärare och studenter utbildas för

att maximalt kunna utnyttja verktygen. I den utökade ramen ryms flytt av delar av fakultetsoverhead
från Tekniska fakulteten till universitetsgemensam
verksamhet avseende licenskostnad på 1 200 tkr. Det
innebär att licenser som nyttjas över hela LiU som
tidigare finansierats av Tekniska fakultetens overhead i stället finansieras inom universitetsgemensam
verksamhet.

Gemensam verksamhet med särskild
inriktning mot utbildningsområdet
Den gemensamma verksamheten med särskild inriktning mot utbildningsområdet i tabell 7 innefattar
poster som redovisas separat i tabell 8.
Campusbussen får en minskning av budgetramen om cirka 1 120 tkr. För kommande treårsperiod
kommer del av befintligt balanserat positivt kapital
att nyttjas.
LiU gemensamma lokaler (LiU lokaler 2) får en
nettominskning av budgetramen om cirka 230 tkr.
Gemensamma lokaler nyttjas fritt av studenterna
och avser exempelvis tentamenssalar, studentkök,
samtalsrum. Den del som avser ökning av budgetramen, 2 870 tkr, kan härledas till distansteknik till
grupprum för studenter, samt sändningsrum/enklare
inspelningsrum. Posten innefattar tillkommande
hyreskostnader för LiU-gemensamma grupprum
och sändningsrum samt avskrivningskostnader
för distansteknik. Den del som avser minskning av
ramen, 1 600 tkr, är en konsekvens av översyn av
tentamenssalar, justering av prognostiserade ytor och
lägre kostnader för möbelrenovering. Vidare kommer
balanserat positivt kapital att nyttjas under perioden
vilket bidrar till ytterligare minskning av ramen om
1 500 tkr.

Tabell 8 Budgetramar för universitetsgemensam verksamhet med särskild inriktning
mot utbildningsområdet för perioden 2022–2024 samt 2021 (tkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

10 120

9 095

9 095

9 095

3 330

3 365

3 365

3 365

77 895

78 495

78 495

78 495

Stöd till funktionshindrade studenter

4 195

4 240

4 240

4 240

UHR Antagning

7 600

8 105

8 105

8 105

UHR Kopieringsavtalet

3 785

3 825

3 825

3 825

106 925

107 125

107 125

107 125

Campusbussen
Musicum
LiU gemensamma lokaler (LiU lokaler 2)

Summa
Från och med 2022 har beloppen justerats med 1,06 procent vilket är pris- och löneomräkningen från staten.

Tabell 9 Fördelning av universitetsgemensam verksamhet mellan utbildning och forskning
för perioden 2022–2024 samt 2021 (mnkr)
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Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Utbildning

358

361

361

361

Forskning

231

241

241

241

Totalt

588

602

602

602
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UHR Antagning får en ökning av budgetramen, om
420 tkr, en justering av budgetramen för att uppnå
en nivå som motsvarar den faktiska kostnaden för år
2021.

Fördelning mellan utbildning och forskning
Beräknade kostnader för dessa verksamheter har fördelats mellan utbildning och forskning. Fördelningen
bygger på bedömningar för varje post i utgiftsramen
med målet att uppnå rättvisande redovisning för
respektive verksamhetsområde. För budget 2022 och
plan för 2023–2024 redovisas fördelningen i tabell 9.
Den totala utgiftsramen för universitetsgemensam verksamhet som år 2022 ska finansieras
genom påläggsdebitering uppgår till 602 mnkr. Av
detta ska 361 mnkr finansieras inom verksamhetsområde utbildning på grundnivå och avancerad
nivå, och 241 mnkr inom område forskning och
utbildning på forskarnivå. Fördelning mellan institutionerna fastställs med stöd av principerna i LiU:s
redovisningsmodell.

Investeringar
Under 2020 investerade LiU 138 mnkr i anläggningstillgångar och vid utgången av året var restvärdet (historiska anskaffningsutgifter minus gjorda
avskrivningar) 465 mnkr, varav 413 mnkr belastar
låneramen.
Under 2021 förväntas investeringarna enligt
lämnat budgetunderlag bli 349 mnkr. Prognosen för
2021 är att restvärdet vid årets utgång blir 624 mnkr,
varav 552 mnkr förväntas att belasta låneramen. Till
största del beror ökningen på en enskild investering,
superdatorn Berzelius som köps in vid Nationellt

superdatorcentrum tack vare en gåva från Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse. Investeringsbeloppet för
den aktuella superdatorn är under 2021 beräknat till
150 mnkr.
Alla myndigheter har en låneram, beviljad av
regeringen. Den del av anläggningstillgångarnas
restvärde som belastar låneramen får inte överskridas. I normalfallet belastar alla investeringar låneramen men inköp som finansieras med bidrag kan
om bidragsutbetalningen för investeringen görs vid
inköpstillfället medges undantag från lånefinansiering. LiU har i budgetunderlaget för 2022 begärt en
låneram på 540 mnkr (se tabell 10).
Under 2022 förväntas investeringarna hamna på
totalt 163 mnkr för att under 2023 stiga till 292 mnkr
då nya investeringar för omkring 140 mnkr planeras
vid Nationellt superdatorcentrum.
På grund av en förhållandevis kort avskrivningstid på investeringarna vid Nationellt superdatorcentrum så förväntas universitetets äskande av låneram
hos Riksgälden, trots de stora investeringarna, inte
behöva öka mellan 2021 och 2024.
För att säkerställa att universitetets totala
låneram inte överskrids och att den budgeteras till
en rimlig nivå ingår budgetering och uppföljning
av investeringar som en del i bokslutsenheternas
löpande rapportering. Utifrån budgeterade investeringar fördelas universitetets totala låneram på
varje bokslutsenhet som ett investeringsutrymme att
förhålla sig till. Bokslutsenheternas budgetering av
investeringar ger också en övergripande bild av de
investeringar som planeras. Detta ger LiU förutsättningar att strukturera, planera, samordna och styra
de investeringar som görs.

1

Tabell 10 Förväntat behov av låneram för investeringar under perioden 2022–2024 samt 2021 (mnkr)
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

IB lån hos Riksgälden

413

552

521

618

Beräknad nyupplåning

297

153

282

155

Beräknad amortering

-158

-184

-185

-210

UB lån hos Riksgälden

552

521

618

563

Föreslagen låneram

570

540

630

570

Bidragsfinansierade anläggningstillgångar är exkluderade.
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2. BILAGOR

BILAGA 1

LiU:s mål och indikatorer
På närmast följande sidor beskrivs mål och indikatorer för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
för Forskning och utbildning på forskarnivå och för
Samverkan/nyttiggörande. Mål och indikatorer illustreras i LiU:s strategikarta.

Utbildning – mål och indikatorer
Linköpings universitets strategiska mål för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå är att:
Attrahera och examinera eftertraktade
studenter och doktorer för ett hållbart
samhälle i en föränderlig värld.
Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla profilen av ett program- och campusuniversitet
med innovativa, utmanande och studentaktiva utbildningar.” Universitetet ska också fortsätta utvecklingen
av digitala resurser för lärande.
Följande två indikatorer med måltal är fastställda
av universitetsstyrelsen:
• Etablering på arbetsmarknaden med måltalet
att universitetets jämförelsetal ska tillhöra topp
3 bland landets lärosäten i UKÄ:s rapporter om
etableringen på arbetsmarknaden.
• Nationell andel av antalet förstahandssökande till
utbildningsprogram (hösttermin) med måltalet
minst 5,50 procent.
ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Etableringsgraden för LiU:s studenter var i den
senaste mätningen 90 procent. Detta gör att LiU
ligger på en delad första plats när det gäller andel
etablerade på arbetsmarknaden där även Karolinska
Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers
tekniska högskola, Karlstads universitet och Försvarshögskolan har en etableringsgrad om 90 procent.
Det visar statistik från UKÄ, publicerad under 2020,
som rör etableringen på arbetsmarknaden 1–1,5 år
efter examen, och som avser generella examina på
grundnivå och avancerad nivå samt yrkesexamina för
läsåret 2016/2017. För kvinnor var etableringsgraden
på LiU 89 procent och för män 91 procent. Etableringsgraden ökade för LiU:s del med 1 procentenhet
jämfört med året innan. Detta tyder på att LiU examinerar eftertraktade studenter. En förklaring till att
LiU:s studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden
är LiU:s starka tradition att erbjuda innovativa och
genomarbetade utbildningsprogram, ofta riktade mot
olika professionsområden.

NATIONELL ANDEL AV ANTALET FÖRSTAHANDSSÖKANDE

2

Utfallet de tre senaste åren för indikatorn ”Nationell
andel av antalet förstahandssökande till utbildningsprogram”, som följs upp i anslutning till anmälningstidens utgång den 15 april, till utbildningar för höstterminen respektive år, framgår av tabellen nedan:
2021: 4,88 procent
2020: 4,77 procent
2019: 5,01 procent
Anmälningar till höstterminen som görs den 15 april
är en del av samtliga anmälningar som sker under
året för lärosätena. För LiU är det cirka 70 procent
av alla anmälningar som görs för året som sker vid
anmälningsomgången den 15 april. För höstterminen
2021 var andelen förstahandssökande 4,88 procent,
vilket innebär en ökning med 0,11 procentenheter
jämfört med föregående år.

Forskning – mål och indikatorer
Universitetets strategiska mål för forskningen är att:
Skapa och sprida forskningsresultat
med internationell genomslagskraft.
Detta ska ske genom att: ”Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer som även tar
ansvar för utbildning och samverkan.”
Följande två indikatorer med måltal är fastställda
av universitetsstyrelsen:
• Fältnormaliserat citeringsindex, med måltalet
minst 1,15.
• Andel externa medel från Vetenskapsrådet (VR),
med måltalet minst 7 procent i medelvärde de tre
senaste åren.
FÄLTNORMALISERAT CITERINGSINDEX

Vad gäller citeringsindex så är VR:s fördelningsunderlag för ”Fördelning av forskningsresurser” till
regeringen den källa LiU har använt de senaste åren
(till och med 2020).
Underlaget baserar sig på tidigare treårsperiod,
dvs de siffror som publiceras 2020 baseras på genomsnittet under perioden 2016–2019. Bibliometriindikatorn i detta underlag ger följande resultat för LiU
(Sverige inom parentes):
2020:1,13 (1,12)
2019: 1,15 (1,14)
2018: 1,16 (1,14)
Det är positivt att LiU:s citeringsindex ligger över
riksgenomsnittet, som 2020 var 1,12. LiU har sedan
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2010 haft en positiv utveckling från 0,96 till nuvarande 1,13. Däremot så har index sjunkit något både
för LiU och Sverige som helhet de senaste tre åren
(2018-2019).
Från 2021 har indikatorn från VR ändrats, varför
uppgiften om fältnormaliserat index inte kommer
att vara jämförbar med tidigare års uppgifter. Därför
redovisas i verksamhetsplanen för 2022 endast uppgifter från föregående år.
ANDEL EXTERNA MEDEL FRÅN VETENSKAPSRÅDET

Andelen forskningsbidragsmedel från Vetenskapsrådet, VR, är utgångspunkten i analysen av hur framgångsrika lärosätena är i att attrahera externa medel.
LiU:s andel av beviljade medel från VR under de tre
senaste åren är: 2018: 6,1 procent; 2019: 6,8 procent;
2020: 6,4 procent. Bidragen är ofta fleråriga varför
utfallet varierar över åren. LiU har därför valt att
använda medelvärdet för tre år och satt 7 procent som
måltal. Utfallet blir enligt tabellen nedan:
2020:6,4 procent
2019: 6,3 procent
2018: 6,4 procent

Samverkan och nyttiggörande – mål och indikatorer
Linköpings universitets strategiska mål för samverkan är att:
Bidra till en samhällsutveckling
baserad på kunskap.
Detta ska ske genom att universitetet ska: ”Vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande
samhället.”
Följande två indikatorer med måltal är fastställda
av universitetsstyrelsen:
• Externa medel: LiU:s andel av de externa medlen
från EU:s ramprogram (exkl. European Research
Council, ERC) och Vinnova, som går till svenska
lärosäten, ska uppgå till minst 8 procent vardera.
• Personalrörlighet: Andel adjungerade läraranställningar med måltalet runt 10 procent samt
externanställda forskarstuderande med måltalet
runt 20 procent.
EXTERNA MEDEL

Som en temperaturmätare på LiU:s konkurrenskraft
och förmåga att attrahera samverkansrelaterade
bidragsmedel, internationellt såväl som nationellt,
redovisas här LiU:s andel (nationellt) av utbetalade medel från EU:s ramprogram (exkl. ERC) och
Vinnova.
EU (exkl. ERC)
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Vinnova

2020

3,3 procent

11,4 procent

2019

3,9 procent

12,0 procent

2018

4,4 procent

11,7 procent
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LiU skördar fortsatt stora framgångar i forskningsfinansiering från Vinnova. Intäkterna har under den
senaste treårsperioden stabiliserat sig mellan 11 och
12 procentenheter cirka 4 procent över målvärdet.
Dock fortsätter intäkterna från EU:s ramprogram att
gå ner, under perioden ytterligare 0,6 procentandelar. Trenden över de senaste åren är här tydlig, LiU
har under den senaste femårsperioden tappat nära 4
procent. Nedgången speglar en tuffare konkurrens,
men det finns även en problematik i hur LiU kan
medfinansiera och skapa förutsättningar för stora
komplexa internationella forsknings- och samverkansprojekt, något som LiU:s forskare lyfter som ett
reellt hinder.
PERSONALRÖRLIGHET

Nedan anges utfallen för den senaste treårsperioden beträffande angivna personalkategorier
som ett mått på universitetets attraktivitet ur ett
samverkansperspektiv.
Andel
adjungerade lärare

Andel externanställda
forskarstuderande

2020

11,6 procent

26,3 procent

2019

11,0 procent

28,3 procent

2018

9,9 procent

24,9 procent

Andelen adjungerade lärare har under en treårsperiod stigit med 1,7 procentenheter, en ökning som
kan förklaras med svårigheter att rekrytera lärare
inom vissa områden. Även syftet att tillföra extern
kompetens och erfarenhet som är nödvändig för en
utbildning av hög kvalitet spelar roll. Totalt motsvarar andelen väl det förväntade måltalet på cirka 10
procent. I vissa miljöer är den dock betydligt högre
vilket långsiktigt kan innebära en risk att LiU:s professionskompetens inom området utarmas. Andelen
externanställda forskarstuderande minskade något
under 2020 men är fortfarande väl i linje med önskat
målvärde.
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Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag
till fakultetsstyrelser och Styrelsen
för utbildningsvetenskap för
perioden 2022 – 2024
Gemensamma planeringsförutsättningar
Alltsedan kårobligatoriets avskaffande ska universiteten avsätta medel till bland annat studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till
studenternas studiesituation. För varje år i perioden
2022–2024 ska därför respektive fakultetsstyrelse
enligt särskilt beslut med diarienummer LiU-201803878 bidra med medel till respektive studentkår för
denna verksamhet samt i förekommande fall ersättning därutöver för annan verksamhet som prioriterats av fakultetsstyrelserna. De medel som universitetet erhåller för respektive budgetår i perioden
2022–2024 som kompensation för kårobligatoriets
avskaffande fördelas till fakulteterna efter utfallet av
antalet helårsstudenter och helårsdoktorander två år
innan aktuellt budgetår och därmed i analogi med
hur regeringen fördelar denna kompensation till
universitet och högskolor.
Universitetsstyrelsen uppdrar åt fakultetsstyrelser och Styrelsen för utbildningsvetenskap att med
utgångspunkt i universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till respektive styrelse dels fatta beslut om styrelsens egen budget, dels genom egna utbildningsuppdrag (eller på annat sätt) förse institutionerna med
underlag till respektive institutions budgetarbete.
Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap ska lägga ut uppdrag på berörda institutioner
och till dessa uppdrag koppla resurser.
Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap fastställer fasta budgetramar för
institutionerna för 2022 och övergripande ramar,
som planeringsförutsättningar, för år 2023 och
2024. Respektive institutions budgetram avstäms av
fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka
resursramarna för påföljande år. Skarp avräkning mot
institutionsnivån med retroaktiva återkrav respektive
tilläggsersättningar från fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap ska ej tillämpas. Vid
årsslut kommer en direkt avräkning att göras utifrån
antalet ”utförda” helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive verksamhetsområde för fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap. Dock kommer en ny resursfördelningsmodell
att fastställas under 2021 av rektor inför budgetåret
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2023. Planen är att modellen implementeras under
2022 för att kunna gälla från 2023.
Inom ramen för respektive styrelses takbelopp
ska fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap anordna kurser inom det så kallade Sommaruniversitetet respektive år i perioden 2022–2024.
För dessa kurser ska fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap beakta vad som sägs i
universitetsstyrelsens beslut 2000-06-05 med diarienummer LiU 820/00-40 om Sommaruniversitetet.
Under respektive år i perioden 2022–2024 ska
det också anordnas kurser inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet.
Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap ska i sina respektive budgetar beakta
behovet av särskilda medel för verksamhetsområdets
kvalitetsarbete och framtida utvärderingar inom det
nationella kvalitetssäkringssystemet samt för LiU:s
interna kvalitetssäkringssystem.
Balanserad kapitalförändring hanteras enligt
riktlinjer beslutade av universitetsstyrelsen 2015-0422 med diarienummer LiU-2013-00528.
Av underbilaga framgår vilka utbildningsprogram som respektive fakultetsstyrelse/Styrelsen för
utbildningsvetenskap ger under budgetåret 2022.

Gemensamt uppdrag till fakultetsstyrelserna
Fakultetsstyrelserna och Styrelsen för utbildningsvetenskap ska:
• anpassa utbildningsutbudets sammansättning
och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka.
• bedriva fort- och vidareutbildning. Fakultetsstyrelsen och Styrelsen för utbildningsvetenskap
ska också i övrigt öka sin beredskap för livslångt
lärande och utveckla flexibla studieformer.
• beakta behovet av pedagogisk utveckling och
förnyelse.
• enligt Universitetskanslersämbetets nya modell
för kvalitetssäkring fortsätta sitt arbete med att
utveckla och säkra kvaliteten inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Kvalitetssäkringen
sker inom ramen för LiU:s kvalitetssäkringssys-

Bilaga 2
Linköpings universitet

41

tem där samtliga program och kurser kommer
utvärderas under en sexårscykel.
• bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i
syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och internationella förhållanden. Styrelserna ska även verka för ett ökat
internationellt utbyte av lärare och studenter.
• vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar.
• aktivt främja och bredda rekryteringen till sina
utbildningar.
• erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på
arbetsmarknaden samt uppmärksamma att vissa
studenter kan behöva extra stöd.
• planera utbud och antagning av studenter med
utgångspunkt i anslagsfördelningen som ses i
tabell 3, där fördelade takbelopp samt regeringens extra satsningar på utbyggnaden av högskolan och särskilda prioriteringar visas.
Under varje enskilt budgetår ska respektive fakultetsstyrelse och Styrelsen för utbildningsvetenskap ta
initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten
och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på
utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa
utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med
fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten.

Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för
filosofiska fakulteten för perioden 2022–2024
Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde:
EXAMINA – 2006 ÅRS EXAMENSORDNING

Grundnivå
Yrkesexamina
Socionomexamen
Generella examina
Kandidatexamen
Högskoleexamen
Avancerad nivå
Yrkesexamina
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Civilekonomexamen
Generella examina
Masterexamen
Magisterexamen
SPECIFIKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer redovisas i verksamhetsplanens kapitel Anslagsfördelning, tabell 2.
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen
för filosofiska fakulteten i uppdrag att inom styrel-
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sens takbelopp ge ett urval av kurser inom området
genusvetenskap.
SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Utbildning inom ramen för ett
internationellt sommaruniversitet
Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten ska ge
kurser inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet, som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram. Detta gäller för 2022–2024.
Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från
rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet.
Högskoleutbildning som kompletterar
avslutad utländsk utbildning
Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten ska med
beaktande av bestämmelser i aktuella förordningar fullfölja Högskoleutbildning som kompletterar
avslutad utländsk utbildning som påbörjats under
tidigare budgetår. Under varje enskilt budgetår under
perioden 2022–2024 ska fakultetsstyrelsen erbjuda
ytterligare nybörjarplatser på denna utbildning. Totalt beräknas Högskoleutbildning som kompletterar
avslutad utländsk utbildning inom fakultetsstyrelsens
verksamhetsområde omfatta 10 helårsstudenter under respektive budgetår under perioden 2022–2024.
Utöver ordinarie ersättning i form av inom Linköpings universitet internt tillämpade ersättningsnivåer
för helårsstudenter och helårsprestationer erhåller
Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 1 697 tkr
(tabell 4) för respektive budgetår i perioden 2022–
2024 för detta uppdrag.
Undervisning i svenska för
utomnordiska inresande med flera
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för
filosofiska fakulteten i uppdrag att genomföra
undervisning i svenska för utomnordiska inresande
studenter och i förekommande fall för studenter med
annat modersmål än svenska motsvarande minst 50
helårsstudenter per år. Utöver gängse ersättning för
helårsstudenter och helårsprestationer får styrelsen
särskild ersättning för detta särskilda åtagande med
1 060 tkr (tabell 4) för respektive budgetår i perioden
2022–2024 för detta uppdrag.
Förstärkt kvalitet i ämnet statistiks
grundutbildningar
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för
filosofiska fakulteten ett fortsatt särskilt stöd om
1 155 tkr (tabell 4) för budgetår 2022 för att möjliggöra för styrelsen att tillsammans med egna satsningar
stärka kvaliteten i ämnet statistiks grundutbildningar,
främst utbildningsprogrammet i statistik och dataanalys. Detta stöd upphör från 2023 och kursklassificering av statistikämnet bör ses över och eventuellt
justeras.

Utveckling av verksamhet inom
Filosofiska fakulteten
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten ett särskilt stöd för utveckling av
verksamhet inom humaniora och samhällskunskap.
Det särskilda stödet trappas ner kommande treårs
period. Beloppet uppgår till 3 187 tkr (tabell 4) för
budget år 2022, till 1 610 tkr för år 2023, för att sedan
utgå år 2024.
Språkverkstäder
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten i uppdrag att med hjälp av Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriva svenska
respektive engelska språkverkstäder. För detta uppdrag utgår ett särskilt stöd med 3 817 tkr (tabell 4) för
respektive budgetår i perioden 2022–2024.

Utbildningsuppdrag till Styrelsen för
utbildningsvetenskap för perioden 2022–2024
Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde:
EXAMINA

Yrkesexamina
Barn- och ungdomspedagogisk examen
Folkhögskollärarexamen
Grundskollärarexamen 1–7
Grundskollärarexamen 4–9
Gymnasielärarexamen
Slöjdlärarexamen (med inriktning mot trä- och
metallslöjd)
Speciallärarexamen
Specialpedagogexamen
Lärarexamen (210–330 hp)
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen (fritidshem)
Grundlärarexamen (förskola – åk 3)
Grundlärarexamen (åk 4–6)
Ämneslärarexamen (åk 7–9)
Ämneslärarexamen (gymnasiet)
Yrkeslärarexamen
Generella examina
Högskoleexamen
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen
Anm. 1: Den som har påbörjat en utbildning, som
enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en
examen som kan vara en sådan behörighetsgivande
examen för legitimation som lärare eller förskollärare
som avses i 2 kap. 16§ skollagen (SFS 2010:800), får
ansöka om att få en examen för utbildningen (§4, SFS
2011:689).
Anm. 2: Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en
utbildning till en lärarexamen enligt de äldre bestäm-

melserna och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter
med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin
utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre
bestämmelserna, dock längst till och med utgången
av juni 2023 (SFS 2013:825).
Anm. 3: Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat
en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till
en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja
utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att
få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock
längst till och med utgången av december 2024 (SFS
2017:893).
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Anm. 4: Den som före den 3 juli 2018 har påbörjat en
utbildning för att få en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den äldre
lydelsen, och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter
med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra
sin utbildning för att få en speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den
äldre lydelsen, dock längst till och med utgången av
juni 2025 (SFS 2017:1111).
Anm. 5: Den som före den 1 februari 2014 har påbörjat en utbildning till förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter
med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin
utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av
juni 2018 när det gäller speciallärarexamen eller till
och med utgången av juni 2021 (SFS 2013:1118).
SPECIFIKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer redovisas i verksamhetsplanens kapitel Anslagsfördelning, tabell 2.
Sommarkurser
Styrelsen för Utbildningsvetenskap ska anordna
sommarkurser som är relevanta för att studenter
snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för
obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska styrelsen
prioritera sommarkurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och svenska som andraspråk.
Takbeloppet är utökat med 2 232 tkr för respektive
budgetår i perioden 2022–2024.
SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Förändringsarbete av lärarutbildningen
Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att genomföra erforderligt utveck-
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lingsarbete av lärarutbildningen. För detta särskilda
åtagande tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap
1 156 tkr (tabell 4) för budgetår 2022, vilket trappas
ner till 584 tkr år 2023 för att helt upphöra 2024.

Generella examina
Kandidatexamen
Högskoleexamen

Nationellt resurscentrum för teknik
Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att som ett särskilt åtagande ansvara för det särskilda åtagande som universitetet fått
av riksdagen i form av det nationella resurscentrumet
Centrum för tekniken i skolan, CETIS. För detta
tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap, under
verksamhetsåret 2022 enligt tabell 1, 2 056 tkr utöver
sitt takbelopp. Finansiering sker via det särskilda anslaget ”Särskilda medel till universitet och högskolor”.
Motsvarande belopp gäller även för budgetåren 2023
och 2024.
Centrum för tekniken i skolan medfinansieras
med 1 591 tkr (tabell 4) för respektive budgetår i
perioden 2022–2024 via LiU:s särskilda åtaganden.
Anslaget bidrar till att täcka CETIS indirekta kostnader och avser anslagsfinansierad verksamhet.

Yrkesexamina
Barnmorskeexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Psykoterapeutexamen
Specialistsjuksköterskeexamen

Utveckling av samarbete med skolan
Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap i uppdrag att utveckla samarbetet mellan
universitetet och skolan samt att utveckla former för
fort- och vidareutbildning av lärare. Uppdraget inkluderar samarbeten med andra delar inom universitetet. Utöver detta ska Styrelsen för utbildningsvetenskap tillsammans med Östgötakommunerna arbeta
för att öka övergångstalen till högre utbildning. För
detta särskilda åtagande tilldelas Styrelsen för utbildningsvetenskap 2 693 tkr (tabell 4) för 2022 och
1 683 tkr för 2023 och 2024.
Utveckling av verksamhet inom
Utbildningsvetenskap
Universitetsstyrelsen ger Styrelsen för utbildningsvetenskap ett särskilt stöd för utveckling av verksamhet
inom humaniora och samhällskunskap. Det särskilda
stödet uppgår till 1 542 tkr för budgetår 2022, 779 tkr
för år 2023 för att helt upphöra till år 2024.

Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för
medicinska fakulteten för perioden 2022–2024
Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde:
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Avancerad nivå

Generella examina
Masterexamen
Magisterexamen
SPECIFIKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer redovisas i verksamhetsplanens kapitel Anslagsfördelning, tabell 2.
SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Utbildning inom ramen för ett
internationellt sommaruniversitet
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten ska ge
kurser inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet, som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram.
Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från
rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet.
Utbildning i hållbar utveckling
Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten får i
uppdrag att anordna en fristående kurs i Hållbar
utveckling, som ska vara sökbar för studenter från
alla fakulteter.

Utbildningsuppdrag till Fakultetsstyrelsen för
tekniska fakulteten för perioden 2022–2024
Av de examina som universitetet enligt högskoleförordningen har rätt att utfärda avser följande fakultetsstyrelsens verksamhetsområde:
EXAMINA – 2006 ÅRS EXAMENSORDNING

Grundnivå
Yrkesexamina
Högskoleingenjörsexamen

EXAMINA – 2006 ÅRS EXAMENSORDNING

Generella examina
Kandidatexamen
Högskoleexamen

Grundnivå

Avancerad nivå

Yrkesexamina
Arbetsterapeutexamen
Biomedicinsk analytikerexamen
Fysioterapeutexamen/Sjukgymnastexamen
Sjuksköterskeexamen

Yrkesexamina
Civilingenjörsexamen
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Generella examina
Masterexamen
Magisterexamen

SPECIFIKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer redovisas i verksamhetsplanens kapitel Anslagsfördelning, tabell 2.
Ansvaret för att bedriva de utbildningar vid Carl
Malmstens skola som från och med 1 juli år 2000
överfördes till Linköpings universitet utövas inom
universitetet av Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten. Styrelsens takbelopp inkluderar ersättning för
dessa utbildningar. Regeringen har infört ett tak som
innebär att Linköpings universitet får avräkna högst
50 helårsstudenter inom utbildningsområdet design
under 2022.
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SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

LiU Elitidrott
Universitetsstyrelsen ger Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten i uppdrag att stödja verksamheten
inom LiU Elitidrott. Detta möjliggör att studenter
kan skaffa sig dubbla karriärer, både en akademisk
karriär och elitidrottslig karriär. LiU:s elitmiljö fokuserar på orientering, löpning och triathlon men det
finns även möjlighet för studenter som vill elitsatsa
inom andra idrottsgrenar. Medel går till tränare, lokalhyror, resor och administration. För detta särskilda
åtagande tilldelas Fakultetsstyrelsen för tekniska
fakulteten ersättning med 2 651 tkr (tabell 4) för
respektive budgetår i perioden 2022–2024.
Utbildning inom ramen för ett
internationell sommaruniversitet
Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten ska ge kurser inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet, som fokuserar på studenter inom universitetets
utbytesprogram.
Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från
rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet.
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BILAGA 2.1

Ansvar för programutbildningar
vid Linköpings universitet
Nedan listas de programutbildningar som ges
vid LiU, både befintliga program samt nya
programutbildningar.
Inom Filosofiska fakulteten har masterprogrammet i Medieproduktion avvecklats under 2020.
Inom Medicinsk fakultet startar till hösten 2021
ett nytt masterprogram inom genetisk vägledning.
Inom området Utbildningsvetenskap startar
under hösten 2022 ett nytt masterprogram för
yrkeslärare.

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten
Grundnivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Socionomprogrammet
Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen
Kandidatprogrammet i Systemvetenskap
Kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap
Politices kandidatprogram
Affärsjuridiska kandidatprogrammet
Kandidatprogrammet i Human Resources
Kandidatprogrammet i Samhälls- och
kulturanalys
Kandidatprogrammet i Kommunikation,
samhälle, medieproduktion
Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys
Kandidatprogrammet i Miljövetenskap
Kandidatprogrammet i Samhällsplanering
Kandidatprogrammet i Språk, kultur och medier
Kandidatprogrammet i Globala studier
Avancerad nivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Civilekonomprogrammet
Civilekonomprogrammet, internationell (franska/
spanska/tyska/engelska)
Psykologprogrammet
Psykoterapiprogrammet
Utbildningsprogram som leder till
magister-/masterexamen
Master’s Programme in Applied Ethics
Master’s Programme in Statistics and Machine
Learning
Master’s Programme in Business Administration
– Strategy and Management in International
Organizations
Master’s Programme in Ethnic and Migration
Studies
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Master’s Programme in International European
Relations
Master’s Programme in Science for Sustainable
Development
Master’s Programme in Child Studies
Master’s Programme in Gender Studies –
Intersectionality and Change
Master’s Programme in Computational Social
Science
Master’s Programme in Strategic Urban and
Regional Planning
Affärsjuridiska masterprogrammet
Affärsjuridiska masterprogrammet med
Europainriktning
Masterprogram i Human Resources
Masterprogram IT & management
Masterprogram i Kognitionsvetenskap
Masterprogram i Nationalekonomi
Masterprogram i Statsvetenskap med inriktning
mot offentlig förvaltning

Styrelsen för utbildningsvetenskap
Grundnivå
Utbildningsprogram som leder till
yrkesexamen på grundnivå
Folkhögskollärarprogrammet
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem
Grundlärarprogrammet med inriktning mot
fritidshem – erfarenhetsbaserad
Yrkeslärarprogrammet
Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU
Lärarutbildning, LU90
Lärarprogrammet (210–240 hp)
Lärarprogrammet (Linköping) (210 hp)
Lärarprogrammet (Norrköping) (210 hp)
Avancerad nivå
Utbildningsprogram som leder till
yrkesexamen på avancerad nivå
Grundlärarprogrammet med inriktning mot
förskoleklass och grundskolans åk 1–3
Grundlärarprogrammet med inriktning mot
grundskolans årskurs 4–6
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
årskurs 7–9
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
gymnasieskolan
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Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU
Specialpedagogprogrammet
Speciallärarprogrammet
Lärarutbildning, LU90
Lärarprogrammet (240–330 hp)
Lärarprogrammet (Norrköping) (240–270 hp)
Lärarprogrammet (Linköping) (240–330 hp)
Utbildningsprogram som leder till magisterexamen
Magisterprogram i pedagogiskt arbete/
didaktik med utomhusdidaktisk inriktning/
specialpedagogik
Magisterprogram i Pedagogiskt arbete
Magisterprogram i Utomhuspedagogik
Master’s Programme (one year) in Adult learning
and Global Change
Master’s Programme (one year) in Outdoor
Environmental Education
Utbildningsprogram som leder till masterexamen
Masterprogram i pedagogiskt arbete/didaktik med
utomhusdidaktisk inriktning/specialpedagogik/
yngre barns lärande
Masterprogram för yrkeslärare

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten
Grundnivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Arbetsterapeutprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Ettårig komplettering till Biomedicinsk
analytikerexamen
Fysioterapeutprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen
Experimental and Industrial Biomedicine
Avancerad nivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Psykoterapeutprogrammet, inriktning
familjeterapi
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot anestesisjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot distriktssköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot intensivvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot kirurgisk vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot medicinsk vård
Specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot psykiatrisk vård
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Utbildningsprogram som leder till masterexamen
Master’s Programme in Experimental and Medical
Biosciences
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
Masterprogrammet för avancerad specialist
sjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård
Masterprogrammet inom genetisk vägledning

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
Grundnivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggnadsteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i Kemisk
analysteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen
Kandidatprogrammet i Biologi
Kandidatprogrammet i Djurpsykologi
Kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik
Kandidatprogrammet i Fysik och nanovetenskap
Kandidatprogrammet i Grafisk design och
kommunikation
Kandidatprogrammet i Innovativ programmering
Kandidatprogrammet i Kemi – molekylär design
Kandidatprogrammet i Kemisk biologi (gemensam
ingång med civilingenjörsprogrammet)
Kandidatprogrammet i Matematik
Kandidatprogrammet i Möbeldesign
Kandidatprogrammet i Möbelsnickeri
Kandidatprogrammet i Möbeltapetsering
Kandidatprogrammet i Samhällets logistik
Följande program ger också en kandidatexamen
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggnadsteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik
Högskoleingenjörsprogrammet i Kemisk
analysteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Avancerad nivå
Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen
Civilingenjörsprogrammet i Datateknik
Civilingenjörsprogrammet i Design och
produktutveckling
Civilingenjörsprogrammet i Elektronikdesign
Civilingenjörsprogrammet i Energi-Miljö
-Management
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi –
internationell (5 ingångar)
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi
Civilingenjörsprogrammet i Kemisk biologi
Civilingenjörsprogrammet i Kommunikation,
transport och samhälle
Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik

Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
Civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk biologi
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och
elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och
elektroteknik – internationell (5 ingångar)
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Utbildningsprogram som leder till masterexamen
Master’s Programme in Aeronautical Engineering
Master’s Programme in Applied Ethology and
Animal Biology
Master’s Programme in Biomedical Engineering
Master’s Programme in Chemistry
Master’s Programme in Communication Systems
Master’s Programme in Computer Science
Master’s Programme in Design
Master’s Programme in Ecology and the
Environment
Master’s Programme in Electronics Engineering
Master’s Programme in Sustainability Engineering
and Management
Master’s Programme in Industrial Engineering
and Management
Master’s Programme in Intelligent Transport
Systems and Logistics
Masterprogram i Matematik
Master’s Programme in Materials Physics for
Nano and Quantum Technology
Master’s Programme in Mechanical Engineering
Masterprogram i Protein Science
Följande program ger också en masterexamen
Civilingenjörsprogrammet i Datateknik
Civilingenjörsprogrammet i Design och
produktutveckling
Civilingenjörsprogrammet i Elektronikdesign
Civilingenjörsprogrammet i Energi-Miljö
-Management
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi –
internationell (5 ingångar)
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi
Civilingenjörsprogrammet i Kemisk biologi
Civilingenjörsprogrammet i Kommunikation,
transport och samhälle
Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik
Civilingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik
Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik
Civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk biologi
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och
elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och
elektroteknik – internationell (5 ingångar)
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BILAGA 2.2

Ansvar för forskarutbildningar
vid Linköpings universitet
Nedan listas de forskarutbildningar som ges vid LiU,
fakultetsvis.

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten
Inom Filosofiska fakultetens verksamhetsområde ges
forskarutbildning inom följande ämnen:
Affärsrätt
Analytisk sociologi
Etnicitet och migration
Företagsekonomi
Handikappvetenskap
Historia
Informationssystem
Kognitionsvetenskap
Miljövetenskap
Nationalekonomi
Pedagogik med inriktning arbete och arbetsliv
Psykologi
Socialt arbete
Sociologi med inriktning arbete och arbetsliv
Språk och kultur
Statistik
Statsvetenskap
Tema Barn
Tema Genus
Tema Teknik och social förändring
Tema Kultur och samhälle
Välfärdsrätt
Åldrande och social förändring

2

Fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten
Inom Tekniska fakultetens verksamhetsområde ges
forskarutbildning inom följande ämnen:
Biologi
Datalogi
Design
Elektro- och systemteknik
Hållbara system
Industriell ekonomi
Infrainformatik
Kemi
Maskinteknik
Matematiska vetenskaper
Materialvetenskap
Medicinteknisk vetenskap
Teori och modellering inom naturvetenskap
Tillämpad fysik
Visualisering och medieteknik

Styrelsen för utbildningsvetenskap
Inom området Utbildningsvetenskap ges forskarutbildning inom följande ämnen:
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktiskt
inriktning
Matematikdidaktik
Naturvetenskapernas didaktik
Pedagogik
Pedagogik med ämnesdidaktiskt inriktning
Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten
Inom Medicinska fakulteten ges forskarutbildning
inom medicinsk vetenskap.
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BILAGA 3

Linköpings universitet:
Ansvarsförhållanden och organisation
Linköpings universitet är en statlig förvaltningsmyndighet under regeringen och de övergripande uppgifterna framgår av högskolelagen.
Rektor, som är universitetets chef, ansvarar för
ledningen av universitetets verksamhet närmast under universitetsstyrelsen. Rektor är också ledamot av
universitetsstyrelsen. Vidare är det rektors ansvar att
se till att universitetsstyrelsen får det underlag som
behövs för styrelsens beslutande verksamhet och att
universitetets olika verksamheter får en ändamålsenlig utformning och bemanning.
De fyra fakultetsstyrelserna (motsvarande) vid
LiU ansvarar enligt sina instruktioner för:
• vetenskaplig kompetens när det gäller utbildning
och forskning inom respektive område.
• att inom sina ansvarsområden fördela resurser
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
och forskning till institutioner och andra enheter.
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• att tillsammans med institutionerna ansvara för
kvaliteten i verksamheten gentemot rektor och
universitetsstyrelsen.
• att besluta om de planer som föreskrivs i högskoleförordningen och om villkoren för antagning till
utbildning och forskarutbildning.
• att besluta om att inrätta de anställningsnämnder
som är nödvändiga för tillsättningen av läraranställningar.
Varje fakultet arbetar under ledning av en dekan.
Universitetsstyrelsen har beslutat att all utbildning
och forskning, med tillhörande administrativa stödfunktioner, ska bedrivas inom ramen för institutioner,
som var och en leds av en institutionsstyrelse och en
institutionschef (prefekt).
Institutionerna, med sina prefekter som är direkt
underställda rektor, tillhör inte en enskild fakultet
utan kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera fakulteter.

Figur 3 Schematiskt organisationsschema för Linköpings universitet

Internrevision

Universitetsförvaltning

Universitetsstyrelse

Linköpings universitet
Holding AB

Rektor

Rektors ledningsråd

universitetsledning

Kvalitetssäkringsråd

Universitetsbibliotek

Didacticum,CMIV,NSC*

Filosofiska
fakulteten

Medicinska
fakulteten

Tekniska
fakulteten

Utbildningsvetenskap

12 institutioner
* Didacticum, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) samt Nationellt superdatorcentrum (NSC) är särskilda arbetsenheter vid LiU som
styrs med av rektor beslutade instruktioner.
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BILAGA 4

Strategi- och planeringsprocess
vid Linköpings universitet
Planeringsarbetet vid Linköpings universitet tar sin
utgångspunkt i beslutad vision och mål vilka illustreras i LiU:s strategikarta. Dialoger i olika former
utgör en viktig komponent som grund till en in- och
omvärldsanalys och därpå följande formuleringar
av möjligheter och utmaningar vilket i sin tur utgör
grund för prioriterade vägval. Utifrån dessa förutsättningar förväntas alla fakulteter, institutioner och
övriga enheter upprätta handlingsplaner och därtill
kopplade budgetar samt identifiera och värdera risker
för att målen inte uppnås.
Kontinuerlig uppföljning av planering och
budget, uttryckt i enheternas handlingsplan, sker
i samband med rektors årliga institutionsdialoger men också genom tertialvisa rapporter till
universitetsledningen.
Under varje givet kalenderår befinner sig LiU i
planerings-, genomförande- och uppföljningsfaserna
genom att man planerar närmast kommande år och
de två därpå följande, man genomför den planering man upprättat året innan genomförandeåret
och man följer upp såväl pågående som tidigare års
verksamhet.

2

Detaljerna under ett visst år framträder i nedanstående årshjul, figur 4. För viss planeringsperiod börjar
processen med rektors strategidialoger och omvärldsanalys med universitetsstyrelsen på hösten ett drygt
år innan första året i planeringsperioden. Innan
årsskiftet presenteras en riskanalys för LiU:s verksamhet samt årsrapporten för kvalitetsuppföljning.
Riskarbetet samt kvalitetssäkringsarbetet är båda
grundläggande komponenter i strategiarbetet. Rektor
genomför i början av året dialoger med institutionerna innan ett förslag till prioriterade vägval presenteras i början av mars. De prioriterade vägvalen
prövas och konkurrensutsättas årligen utifrån andra
behov av fokusområden. Det kan även finnas behov
av att modifiera de prioriterade vägvalen. Förslag
till uppdrag tas fram efter att förslag till prioriterade
vägval är framtagna. Uppdrag utformas utifrån de
behov som har framkommit i analysarbetet eller för
att kunna verkställa aktiviteter för att nå målbilderna
som beskrivs till de prioriterade vägvalen.
I april förs sedan en strategidialog med universitetsstyrelsen som en förberedelse inför beslut om
verksamhetsplan och budget i juni. Utifrån detta

Figur 4 Processen för planering och uppföljning i form av ett årshjul

Årsrapport kvalitetssäkring
ISK-rapport
Institutionernas och
fakulteternas planering
och budget klara

Årsredovisning
Budgetunderlag till regeringen
Rektors institutionsdialoger
Förslag till prioriterade vägval

Omvärldsanalys med
universitetsstyrelsen
Rektors
strategidialoger

Strategidialog med
universitetsstyrelsen

Verksamhetsplan och budget
beslutas i universitetsstyrelsen

Anmärkning: Två grundläggande typer av aktiviteter särskiljs i årshjulet, dialoger med ljusblå textrutor och produkter/styrdokument med klarblå textrutor.
Momenten är markerade i årshjulet utifrån när på året de infaller men de kan avse olika planeringsperioder.
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beslut vidtar under hösten planering och budgetering
i handlingsplaner vid institutioner och fakulteter,
planer som ska vara klara till början av december
månad. Handlingsplanerna ska beskriva verksamheternas aktiviteter för att nå målbilderna i de prioriterade vägvalen.
Efter april respektive augusti månad under
genomförandeåret redovisas tertialrapporter, som
främst har fokus på avvikelser avseende verksamhetens utveckling och ekonomi gentemot gjord planering. Under januari och februari efter genomförandeåret pågår årsredovisningsarbetet som utmynnar i
årsredovisningen som tillsammans med budgetunderlaget till regeringen presenteras för universitetsstyrelsen vid dess februarimöte.
En uppföljning av verksamhetsplanens uppdrag
görs efter varje verksamhetsår.
Universitetsstyrelsen förväntas i februari 2022
fatta beslut om en Strategiska plan för LiU 2030.
Detta föranleder att planerings- och uppföljningsprocessen kommer att behöva anpassas till intentionerna
i den strategiska planen.
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