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neta Westerdahl och dess sekreterare Johan Wänström. Efter förslag av rek-

tor ställer sig universitetsstyrelsen bakom utredningens förslag och uppdrar 

åt rektor att återkomma till styrelsen med en konsekvensanalys och med för-

slag på hur det framtida arbetet med dessa frågor ska utformas. 

 

Det strategiska arbetet avseende universitetets samlade utveckling kommer 

att bedrivas inom ramen för universitetets verksamhetsplan. 

 

Genom dessa beslut är utredningens arbete därmed avslutat. 
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Magnusson, personalföreträdarna Krzysztof Marciniak och Gabriel Thott, 

styrelsens sekreterare Jenny Ljung, chefsjuristen Göran Hessling, kommuni-

kationsdirektören Mariethe Larsson, f.d. studeranderepresentant Niclas Söör, 

universitetsdirektören Kent Waltersson, samt biträdande universitetsdirektö-
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1. Bakgrund 

Bakgrund till utredningen  

Vid universitetsstyrelsens strategiska överläggningar i november 2012 diskuterades LiU:s framtid. 

Linköpings universitet (LiU) vill fortsätta att vara ett program- och campusuniversitet med innovativa, 

utmanande och studentaktiva utbildningar med hög kvalité.  Konkurrensen har dock hårdnat och 

rekryteringsunderlaget kommer att minska de närmaste åren. Rektor har också i sitt omvärldsarbete 

visat på nödvändigheten att bibehålla och förbättra kvalitén i utbildningarna för att även 

fortsättningsvis vara ett universitet som presumtiva studenterna söker sig till i första hand. Som ett 

resultat av de strategiska överläggningarna tog universitetsförvaltningen fram direktiv om det framtida 

utbildnings- och forskningsutbudet och dess förläggning vid LiU:s skilda campus. Direktivet togs vid 

universitetsstyrelsens sammanträde 7/12 2012.  I bakgrundstexten poängteras att det i grunden är 

utbildningens innehåll och relevans som även i framtiden kommer att attrahera studenter, som i första 

hand söker till LiU men att även kvalitén i forskningsutbudet spelar en avgörande roll. En nödvändig 

viktig åtgärd är att skapa balans i utbudet mellan universitets olika campus och att optimera 

universitets lokaler. Rektor har i olika sammanhang framhållit önskemål om myllrande campus inom 

hela universitetet.  

Vid universitetsstyrelsens möte i november 2012 framkom att det fanns vissa utbildningar vars 

lokalisering krävde en särskild översyn. Det handlar om Miljövetarprogrammet på Campus Norrköping, 

där ställning måste tas till ett nytt laboratorium, lärarutbildningen i Norrköping som haft svårt att få 

sökande till åk 4-6 och tvåcampuslösningen av sjuksköterskeutbildningen, som inte upplevts optimalt. 

I direktivet framhålls dock nödvändigheten av att ta ett helhetsgrepp när det gäller det framtida 

utbildningsutbudet.  Universitetsstyrelsen beslutade att tillsätta en utredningsgrupp med följande 

direktiv, tillika effektmål i projektplanen, som behandlats enligt nedan:  

Direktivet 

1. inventera nuvarande utbildnings- och forskningsutbud samt fördelningen 

av dessa på universitetets olika campus  

2. sammanställa och analysera de pågående diskussioner som förs över 

expansion eller minskning av vissa utbildningar 

3. analysera de faktorer som påverkar förutsättningarna för framtida 

utbildningsutbud och forskning 

4. sammanställa fakulteternas framtidsplaner när det gäller förändringar i 

utbildningsutbud och forskning 

5. se över möjligheterna att etablera nya utbildningar och forskningsprofiler 

över fakultetsgränserna 

6. beskriva balansen mellan grundutbildning och forskning på respektive 

campus och redovisa hur forskningsanknytningen kan förbättras för de 

utbildningar där forskningsanknytningen inte kan anses vara tillräcklig 

 

Gruppen skall mot bakgrund av den analys som gjorts med utgångspunkt i ovan 

angivna punkter även föreslå möjliga lokalmässiga förändringar av vissa 
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utbildningar och forskningsområden. Gruppen skall också redovisa vilka 

organisatoriska konsekvenser de olika förslagen kan medföra.  

 
Rapportens övergripande struktur 

I rapportens inledande kapitel beskrivs bakgrunden till utredningen samt hur utredningen har arbetat. 

Därefter följer i kapitel två en kort beskrivning av förutsättningarna för det framtida 

utbildningsutbudet och forskningen. I kapitel tre redovisas inventeringen av universitets utbildnings- 

och forskningsutbud. En sådan beskrivning skulle kunna bli oerhört lång, i den här rapporten ligger 

fokus på de ämnen och frågor som står i centrum för rapportens förslag till förändringar.  

I kapitel fyra identifieras den övergripande problembild som utredningen har för avsikt att hantera – 

dvs. de frågeställningar som står i centrum för utredningen. Utredningens övergripande förslag till 

förändringar presenteras i kapitel fem medan de eventuella organisatoriska konsekvenserna av de 

föreslagna konsekvenserna diskuteras i kapitel sex. I slutet på kapitel fem görs dessutom en koppling 

till LiU:s strategikarta. I det avslutande sjunde kapitelet reflekterar utredningsledningen över 

förutsättningarna för att bedriva den här sortens utrednings- och förändringsarbete på LiU.  

Tidiga kriterier för utredningsarbetet 

Tiden i utredningsarbetet identifierade utredningsgruppen fyra kriterier som skulle ligga till grund för 

det fortsatta utredningsarbetet och det slutförslaget.  

1. Flyttade och nya verksamheter ska bidra till en starkare helhet 

– Starka vetenskapliga miljöer ska kunna stärka varandra 

– Forskning och utbildning hänger ihop 

– En stark och attraktiv studiemiljö 

2. Endast flytta starka livskraftiga verksamheter 

– Bättre att lägga ner verksamhet som inte är bärkraftig och som inte skulle 

kunna förstärkas av en flytt  

3. Undvika tvåcampuslösningar 

– Utbildning, forskning och organisering (institutioner) 

4. Undvika identiska/snarlika utbildningar på olika campus 

 

Kriterierna ligger fortfarande kvar som en grund för de förslag till förändringar som presenteras i den 

här rapporten. Speciellt det första kriteriet, att flyttade och nya verksamheter ska bidra till en starkare 

helhet, är oerhört centralt i det förslag som nu presenteras. Få direkta flyttar av verksamheter kommer 

att föreslås och en viktig anledning till är att de flesta verksamheterna med stor sannolikhet inte skulle 

få bättre långsiktiga utvecklingsmöjligheter i en helt ny miljö på ett annat campus. Det som visat sig 

svårast att hantera är de två sista kriterierna – att helt undvika tvåcampuslösningar på alla områden. 

Ambitionen att profilera verksamheterna på respektive campus och på så sätt långsiktigt undvika att 

identiska och snarlika utbildningar finns på mer än ett campus är emellertid tydlig.   

 

Utredningsgruppen  
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Rektor har utsett Agneta Westerdahl till ordförande och Johan Wänström till sekreterare, i 

fortsättningen benämnd utredningsledning, och därutöver följande personer att ingå i 

utredningsgruppen: Sebastian Becker Consensus, Dekan Karin Mårdsjö Blume Utbildningsvetenskap, 

Dekan Johan Dabrosin Söderholm Hälsouniversitetet, Dekan Ulf Nilsson Teknisk fakultet, Dekan Bo 

Hellgren Filosofisk fakultet, Prefekt Mattias Severin ITN, Niklas Hellström Stuff, Niclas Söör LinTek, 

Prefekt Roger Klinth Tema, Prefekt Birgitta Öberg IMH. 

 

Figur 1.        Projektorganisation 

 

Arbetsprocess 

Utredningsgruppen har haft åtta möten mellan tiden februari – oktober 2013, varav ett varit workshop 

tillsammans med styrgruppen. Därutöver har enskilda intervjuer ägt rum mellan utredningsledningen 

och utredningsgruppens medlemmar vid ett eller flera tillfällen. Utredningsledningen har haft ett 100-

tal kontakter; internt inom LiU med enskilda nyckelpersoner, prefekter, utbildningsråd, forskningsråd, 

fakultetsstyrelser, prefektledningsråd, Central Samverkansgrupp (CSG), kårer, program- 

utbildningsansvariga, direktörer och handläggare inom universitetsförvaltningen, utvalda ledamöter 

från universitetsstyrelsen och Samverkansförsamlingen vid Campus Norrköping. Externt har möten 

hållits med Jobbkommissionen inom Norrköpings kommun, Östsam, politiker och företrädare från 

Norrköpings kommun och Linköpings kommun, Landstinget i Östergötland och från Hälsans nya 

verktyg. För att få bredare in-put till utredningen anordnades en workshop med ett 25-tal externa och 

interna deltagare på temat Välfärdens utmaningar. 

Inberoenden till FUF-utredningen har varit ”Utredningen om effektivt lokalutnyttjande” och Campus 

LiU 2015, där utredningsledningen har träffat företrädarna för dessa. Efter önskemål från fackliga 

företrädare i CSG bildades en referensgrupp som haft 5 möten under den aktuella tiden. I direktivet 

står att avrapportering skulle göras i juni månad till universitetsstyrelsen, som istället kom att ske som 

en muntlig avrapportering. Enligt önskemål från ledamöter i Universitetsstyrelsen kom även muntlig 

information att ske på Universitetsstyrelsens möte i september 2013. Rapporten från FUF-utredningen 

kommer att vara underlag för överläggningen på Universitetsstyrelsens internat 6/11 2013 och beslut 
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kommer att fattas vid ordinarie mötet 7/11 2013.  Rektor planerar därefter att återkomma med besked 

om den fortsatta handläggningen. 

Utredningsgruppen har träffat styrgruppen vid åtta tillfällen. Samråd med Advisory Board har inte ägt 

rum . 

Utredningsledningen har försett utredningsgruppen med underlag från inventeringsarbetet, underlag 

från intervjuer och beslut från styrgruppen, som förankrats kontinuerligt i gruppen. 

Utredningsledningen har lagt fram direkta förslag för ställningstagande, som bearbetats. Några 

ledamöter i gruppen har haft speciella uppdrag och därutöver har det skett dialog och diskussion. I 

direktivet finns angivet att det ska ske en sammanställning av fakulteternas framtidsplaner när det 

gäller förändringar i utbildningsutbud och forskning. Det framstod tidigt att det fanns olika bilder hos 

dekanerna och universitetsförvaltningen omkring fakulteternas framtidsplaner och vad de skulle 

innehålla. Det fördröjde arbetsprocessen i gruppen och blev till slut en fråga för styrgruppen att besluta 

om. Det resulterade i att framtidsplanerna för varje fakultet blev dekanernas planer och dessa 

lämnades in i slutet av april månad. Dekanerna uppfattade överhuvudtaget en bristande förankring av 

FUF-utredningen och till viss del även oklarheter omkring styrgruppens roll i förhållande till de 

kontinuerliga kontakter, som äger rum med ledningen. Styrgruppen ansåg att uppdraget var väl 

förankrat och att upplägget följer den projektorganisation, som LiU har antagit.  

En fråga som tidigt varit uppe i utredningsgruppen och som kommit tillbaka vid olika tillfällen är om 

FUF-utredningen är att betrakta som en utredning av hela LiU eller som en utredning angående 

Campus Norrköping. I direktivet står ”nödvändigheten att ta ett helhetsgrepp” men p.g.a. de 

identifierade områdenas koppling till Campus Norrköping har fokus hamnat där. Vid intervjuer med 

företrädare från Campus Norrköping har man varit tillfredställd med att det är en utredning angående 

hela universitetet men anser det befogat att särskilt beakta utvecklingskraften där. Utredningen har 

dessutom lagt mest fokus på LiU:s utbildningar – det var framtiden kring ett antal utbildningsprogram 

i Norrköping som utlöste studien. Forskningens betydelse för utvecklingen av universitetets 

utbildningsprogram, i synnerhet de på Campus Norrköping, har dock hela tiden varit en viktig del i 

utredningsarbetet.  

Det har såväl inom utredningsgruppen som av andra intressenter funnits önskemål om att rektor skulle 

precisera en tydlig målbild av vad som ska uppnås i utredningen och specifikt utvecklingen av antalet 

studenter inom Campus Norrköping. Rektors besked har varit att det ska finnas fyra campus och att 

antalet studenter vid Campus Norrköping inte ska minska.  

I samråd med styrgruppen har beslutats att utredningsledningen står för framtagande av rapport, som 

bygger på all den inventering som gjorts och på underlag från arbetet i utredningsgruppen. Olika 

förslag har diskuterats kontinuerligt med särskilt berörda fakulteter och institutioner. De slutgiltiga 

förslagen har tagits fram av utredningsledningen. Syftet med den här rapporten är att staka ut en 

färdriktning för det fortsatta utvecklingsarbetet. På många håll finns det betydligt mer konkreta idéer 

och planer för de aktuella förslagen än det som redovisas i kapitel fem, vilka således kan användas i 

det fortsatta arbetet. Eventuella konsekvensbeskrivningar och riskbedömningar i relation till konkreta 

detaljer kommer också att genomföras i ett senare skede.  
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2. Övergripande förutsättningar för framtida forskning och utbildning  

I direktivets bakgrundstext finns uppräknat en rad faktorer som påverkar den framtida utbildningen 

och forskningen. Sådana analyser sker kontinuerligt inom LiU:s olika beredningsorgan och är en 

naturlig uppgift i fakulteternas utvecklingsarbete. Dekanernas framtidsplaner har tagit upp olika 

faktorer och utredningsledningen har även intervjuat utbildnings-, forsknings- och internationella 

direktörerna inom Universitetsförvaltningen. Följande faktorer har framkommit som betydelsefulla för 

framtida utbildning och forskning. 

LiU verkar på en internationell arena och den internationella lyskraften är en viktig del i LiU:s 

varumärke. Hittills har den svenska staten haft en helt dominerande ställning på det högre 

utbildningsområdet. Med liberalare former av styrning, t.ex. i form av lärosäten som drivs i 

stiftelseform, är det inte helt otänkbart att det i framtiden även kommer att finnas internationella 

aktörer på den svenska marknaden för högre utbildning. Än mer troligt är en fortsatt utveckling av 

samarbeten mellan olika universitet runt om i världen. LiU:s möjlighet att attrahera såväl svenska som 

internationella talanger kommer därmed att bli än viktigare i framtiden.    

På ett nationellt plan kommer ungdomskullarnas storlek att fortsätta att fluktuera över tid – de 

närmaste fem åren står de svenska lärosätena inför en betydande minskning i antalet ungdomar. 

Linköpings universitet har dock relativt höga söktryck, vilket gör universitetet mindre sårbart. För 

tillfället framstår istället det faktum att LiU inte får ersättning för fler utbildningsplatser – att 

takbeloppet är nått – som ett mer påtagligt problem. Utredningen kan därför t.ex. inte föreslå att en 

stor mängd nya utbildningsplatser på något eller flera campus utan att takbeloppet höjs eller att LiU 

gör en omfördelning bland de existerande utbildningsplatserna. Den långvariga utbyggnaden av 

svenska universitet och högskolor är dessutom med stor sannolikhet över. När fler och fler stora 

lärosäten övergår till att liksom LiU bli programuniversitet talar det för att konkurrensen om 

studenterna kommer att öka framöver. Förändrade studievanor är ytterligare en aspekt som LiU 

behöver förhålla sig till. Med ny teknologi skapas möjligheter till undervisning i andra former – med en 

attraktiv studiemiljö, bra lärare och en allmän hög kvalitet på utbildningen förväntas det dock även 

fortsättningsvis finnas en stor efterfrågan på utbildningsprogram i campusmiljöer.  

Studenterna blir allt yngre och betraktar sig själva som kunder till en verksamhet, det här gäller inte 

minst de internationella studenter som behöver betala för sin utbildning. Framtidens studenter 

kommer därmed att söka sig hit om LiU:s produkt, med alltifrån studiemiljö till spetsforskning, är 

tillräckligt konkurrenskraftig. En annan viktig parameter i utbildningarnas attraktivitet är 

arbetsmarknadens förväntade framtida efterfrågan, vilket generellt har visat sig svårt att förutspå. De 

flesta prognoserna pekar dock tydligt på att efterfrågan på t.ex. civilingenjörer och sjuksköterskor 

kommer att vara fortsatt stor under många år framöver. Universitetskanslersämbetets utvärderingar 

av olika utbildningar verkar hittills inte haft stor genomslag på söktrycken till alla utbildningar. Det är 

emellertid svårt att se hur återkommande dåliga utvärderingsresultat inte kommer att få negativa 

följder när utvärderingssystemet har satt sig och konkurrensen ökar.  

Inom forskningen pågår en tydlig trend mot att forskningsfinansiering kräver samverkan med det 

omgivande samhället, men också samverkan mellan t.ex. teknik, samhällsvetenskap och medicin för 

att hantera stora samhälleliga utmaningar. Ett konkret och viktigt exempel på den här utvecklingen är 
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EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 där det bl.a. framgår att programmet ska 

tillhandahålla:  

”€ 30 956 million1 to help address major concerns shared by all Europeans such as 

climate change, developing sustainable transport and mobility, making renewable 

energy more affordable, ensuring food safety and security, or coping with the challenge 

of an ageing population.”1 

Med LiU:s traditioner av samverkan med det omgivande samhället, men också internt mellan till synes 

vitt skilda ämnesområden, borde LiU följaktligen kunna bli framgångsrika i den utlysningen. Det gäller 

inte minst forskningsresurser kring utmaningen med att hantera en åldrande befolkning, vilket berörs 

senare i rapporten.  

Samverkan med det omgivande samhället är också ett sätt att säkerställa relevansen i forskningen, 

varvid det är mycket som talar för att den trenden kommer att fortsätta framöver. Därmed kommer 

förmodligen även den informella distinktionen mellan ”fina” och ”fula” forskningsanslag att försvagas 

– framgångsrik forskning kommer att förutsätta nära samarbete med det omgivande samhället där 

den ”användarvänliga” forskningen kommer att stå i centrum.  

 

  

                                                           
1 Från: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
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3. Inventering 

Inventeringsarbetets inriktning 

En viktig del i inventeringsarbetet har varit att intervjua företrädare för verksamheten, t.ex. ansvariga 

för utbildningsprogrammen samt prefekter. Intervjuerna med de programansvariga syftade dels till att 

få en bild av hur utbildningsprogrammen är uppbyggda och organiserade – vilka kurser studenterna 

läser samt på vilka institutioner/avdelningar de kurserna erbjuds. Intervjuerna med såväl 

programansvariga, prefekter och andra företrädare för verksamheten syftade också till att identifiera 

olika problem som FUF-utredningen potentiellt kunde försöka att hantera samt eventuella förslag på 

lösningar. Den andra huvudsakliga delen av inventeringsarbetet har varit inriktad på söktrycken och 

annan antagningsstatistik främst till utbildningsprogrammen men även till de större fristående 

kurserna. Det har inte gjorts någon allomfattande översyn över LiU:s forskningsutbud, ett sådant 

arbete skulle med stor sannolikhet bli väldigt omfattande. En rad nedslag i forskningsmiljöer har dock 

gjorts främst i relation till de utbildningsprogram som studerats.     

Utbildningarnas inriktning 

LiU utvecklades tidigt till ett programuniversitet och 2012 läste 82 procent av alla universitetets 

studenter i ett utbildningsprogram.2 När flera av de andra stora universiteten fokuserade på fristående 

kurser utvecklade LiU utbildningsprogram där olika ämnen integrerades i en hel utbildning. Bredden 

på verksamheten var en bidragande faktor till att den här strategin blev lyckosam. Med såväl 

medicinska, tekniska och filosofiska ämnen samt lärarutbildning under samma organisatoriska paraply, 

fanns det goda förutsättningar för att utveckla attraktiva och vissa fall helt nya utbildningsprogram. 

LiU var t.ex. först med att starta en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi där universitet 

lyckades integrera universitetets kompetens i ekonomi och ingenjörskonst i ett och samma 

utbildningsprogram. På senare år har det blivit allt vanligare att även de större lärosätena erbjuder 

programutbildningar, vilket har inneburit en ökad konkurrens för LiU:s utbildningsprogram.      

LiU har utbildningar på fyra campus. På det minsta campuset på Lidingö erbjuds endast ett 

utbildningsprogram i möbeldesign, vilket inte berörs av den här utredningen. 18 procent av 

studenterna vid LiU läser dessutom endast fristående kurser. Störst andel studenter i fristående kurser 

finns inom filosofisk fakultet på Campus Valla. Några av de största fristående kurserna på heltid under 

dagtid är företagsekonomi, nationalekonomi, beteendevetenskaplig grundkurs, pedagogik, sociologi 

och psykologi. Därutöver finns det ett stort antal fristående kurser som pågår,  på som mest halvfart 

på kvällstid eller på distans. De kurserna genererar ekonomiska resurser men bidrar sällan till den 

akademiska miljö som finns på LiU:s olika campus och som kommer att komma i fokus senare i den här 

rapporten. LiU har den uttalade ambitionen att vara ett förstahandsalternativ dit studenter från hela 

Sverige flyttar för att studera på ett utbildningsprogram.    

I figur 2 redovisas de utbildningsprogram som har flest antal behöriga förstahandssökande på 

respektive campus. Det här utgör ingen rättvis bild av hur populära olika utbildningsprogram är, 

framförallt eftersom det generellt är högre antagningskrav på t.ex. Läkarprogrammet och 

Civilingenjörsprogrammen. Antalet examinerade gymnasieelever som varje år är behöriga till 

                                                           
2 All sök- och antagningsstatistik i den här rapporten är från höstterminen 2012 – några radikala förändringar i 
statistiken sker sällan från år till år. 
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civilingenjörsutbildningarna, dvs. har läst tillräckligt mycket matematik och naturvetenskap, är t.ex. 

lägre än det totala antalet platser på Sveriges alla civilingenjörsutbildningar.3  

Figur 2.  Utbildningsprogram med flest antal förstahandssökande på respektive campus  

 
De i figur 2 redovisade programmen har också generellt stora volymer studenter – utan en så stor 

efterfrågan hade det varit svårt att upprätthålla så stora volymer. Det finns därutöver en rad andra 

utbildningsprogram med stora volymer studenter, t.ex. civilingenjörsutbildningarna i Maskinteknik och 

Teknisk fysik och elektroteknik på Campus Valla samt sjuksköterskeprogrammet på Campus 

Norrköping. De utbildningsprogram som har lägst söktryck återfinns generellt på lärarutbildningen och 

inom naturvetenskap. Allra minst sökande brukar det generellt vara på ämneslärarutbildningen med 

naturvetenskaplig inriktning.  

Figur 3. Totalt antal studenter samt antal på ett utbildningsprogram på respektive campus  

 

                                                           
3 En mer rättvis skulle därför vara att jämföra antalet förstahandssökande för varje utbildningsprogram med 
antalet förstahandsökande för motsvarande utbildningsprogram på andra lärosäten. 
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I figur 3 redovisas hur många studenter som studerade på respektive campus under hösten 2012 samt 

antalet studenter på alla utbildningsprogram med intag hösten 2012. Sammantaget läser flest 

studenter på Campus Valla medan Campus US är det numerärt minsta campuset. En sammanställning 

av söktryck (figur 4) och andelen riksrekryterade studenter på respektive campus (figur 5) ger en bild 

av att utbildningsprogrammen vid Campus US har det högsta sammantagna söktrycket och 

utbildningarna vid Campus Valla det högsta andelen riksrekryterade studenter. 

Utbildningsprogrammen vid Campus Norrköping har både lägst sammantaget söktryck och lägst andel 

riksrekryterade studenter. Det sker emellertid ett viss trixande med söktrycksstatistiken4 men bilden 

blir i stort densamma om man istället tittar på statistik över det totala antalet förstahandssökande 

eller antalet reserver som finns kvar efter det att antagningen är färdig.   

Figur 4. Sammantaget söktryck5 på tre campus             Figur 5. Procentandel riksrekryterade studenter 

 
  

Söktrycket på respektive campus är naturligtvis också beroende av det utbildningsutbud som finns. 

Skulle man t.ex. bortse ifrån ämneslärarutbildningen samt de naturvetenskapliga utbildningarna skulle 

det genomsnittliga söktrycket på Campus Valla vara betydligt högre. Jämför man dock de två 

utbildningsprogram, som finns på mer än ett campus och som formellt sett ska ha exakt samma 

innehåll, blir det tydligt att Campus Norrköpings attraktionskraft framstår som något lägre (se figur 6). 

Samma mönster återfinns för de snarlika civilingenjörsutbildningarna i Teknisk fysik och elektroteknik 

(Campus Valla) samt Elektronikdesign (Campus Norrköping). Det finns dock ett undantag till det 

övergripande mönsteret och det är de båda utbildningarna i Kulturvetenskap (Campus Valla) och 

Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, KSM (Campus Norrköping) där det senare har tre gånger så 

många förstahandssökande. KSM har en tydlig inriktning mot den praktiska gestaltningsaspekten av 

samhällets kulturella aspekter och har genom den profileringen också lyckats göra utbildningen 

betydligt mer attraktiv för arbetsgivare.     

                                                           
4 Ett sätt är att ha ett litet antal studenter som formellt antas i ett första skede och därefter fylla på med många 
reserver om de finns tillgängliga. Dessutom ska man vara medveten om att andelen studenter som är behöriga 
till t.ex. läkarutbildningen och civilingenjörsutbildningarna är betydligt mindre än till många utbildningar på 
filosofisk fakultet till följd av höga behörighetskrav i t.ex. matematik och naturvetenskap.  
5 Förstahandssökande/plats 
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Figur 6.        Antalet förstahandssökande till identiska och snarlika utbildningar 

 

Kompetens och forskning 

Lärarnas kompetens på ett utbildningsprogram är en viktig kvalitetsaspekt i 

universitetskanslerämbetets utvärderingssystem. Även på det området finns det en utmaning för 

verksamheten på Campus Norrköping, vilket återspeglas i figur 7 där andelen professorer, lektorer och 

adjunkter på respektive campus återges. Det finns ämnesområden där det är svårt att rekrytera 

disputerad kompetens, inte minst inom vissa praktiskt inriktade utbildningar, men det är långt ifrån 

den enda förklaringen till den stora skillnad som finns i andelen adjunkter på de tre campusen.  

Figur 7. Andelen professorer, lektorer och adjunkter på respektive campus

 

Innehållet i verksamheten på Campus US har en särprägel som kan förklara den stora andelen 

professorer där. Det är dock svårt att motivera varför andelen professorer på Campus Norrköping är 
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så liten och framförallt varför verksamheten på Campus Norrköping till så stor del bedrivs utav 

adjunkter, dvs. av lärare som inte är disputerade. 

Då det generellt endast är professorer och lektorer som kan söka externa forskningsmedel ger den 

relativt låga andelen disputerade lärare även utslag i de externa forskningsresurser som förbrukas på 

respektive campus. Slår man t.ex. ut de förburkade externa forskningsresurserna per student blir 

skillnaderna återigen tydliga mellan de tre campusen (figur 8.). Att den forskningstunga medicinska 

verksamheten på Campus US generar stora mängder externa forskningsanslag är helt naturligt, men 

det är återigen svårt att se någon ämnesrelaterad förklaring till de stora skillnaderna mellan Campus 

Valla och Campus Norrköping.     

Figur 8. Externa forskningsresurser per student      Figur 9. Externa forskningsresurser per professor/lektor

 

I figur 9 framgår det emellertid att skillnaderna i andelarna professorer, lektorer och adjunkter på de 

olika campusen delvis kompenseras av att professorerna och lektorerna på Campus Norrköping är mer 

framgångsrika på att generera och förbruka externa forskningsanslag. 

Problem som berörts under intervjuer med verksamhetsföreträdare 

I våra intervjuer med olika företrädare för verksamheterna på LiU, och då framförallt den verksamhet 

som är kopplad till utbildningsprogrammen, framkom en relativt ensidig problembild. Det vanligaste 

budskapet gav inte uttryck för några problem i verksamheterna utan snarare en rädsla för att någon 

utomstående skulle komma in och förändra verksamheten. Det ligger kanske i sakens natur att 

ansvariga för utbildningsprogram inte vill bli styrda ovanifrån och därför kommunicerar att det mesta 

fungerar bra och att man helt enkelt vill bli lämnade i fred. Många av de problem som de 

verksamhetsansvariga redogjorde för var istället kopplade till scenarier där utbildningsprogrammet 

fick en annan geografisk och/eller geografisk hemvisit. Bilden från prefekterna var ofta densamma: vi 

är nöjda med vår organisation och vårt geografiska läge och ser helst att FUF-utredningen gör så lite 

som möjligt för att förändra det. Det fanns dock några tydliga undantag där prefekter började diskutera 

utifrån ett mer översiktligt strategiskt perspektiv. T.o.m. kom det förslag på egna verksamheter som 

skulle må bättre av en annan organisatorisk och/eller geografisk placering. I det stora hela var dock de 

kommunicerade behoven av och förväntningarna på förändringar som ett resultat av den här 

utredningen väldigt små. 
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Av de problem som identifierades under intervjuerna återkom främst organisatoriska, administrativa 

och till viss del kulturella barriärerna vid samarbete över enhets-, institutions- och framförallt 

fakultetsgränserna. En del prefekter men framförallt programansvariga har sett behov av samarbete i 

olika sammanhang men har haft svårt att implementera det till följd av den sortens barriärer. Speciellt 

allvarligt för den här utredningen är det ekonomiska ersättningssystem som innebär att det generellt 

är betydligt mer fördelaktigt att utnyttja den befintliga kompetensen inom den egna institutionen än 

att använda sig av mer kvalificerad kompetens på andra institutioner. Det problemet förstärks av det 

faktum att andelen professorer är lägre samtidigt som andelen adjunkter är högre på Campus 

Norrköping än på de båda andra campusen. Ett större samarbete kring befintlig disputerad kompetens 

borde vara ett naturligt sätt att kompensera för den kompetensskillnaden – tyvärr är dock även det 

faktiska kompetenssamarbetet mindre på Campus Norrköping än på de två andra campusen.   

En annan barriär som ofta framkom i intervjuerna var pendlingsproblematiken. Pendlingen mellan 

Campus US och Campus Valla framstod sällan som något större problem, däremot beskrevs pendlingen 

från de två campusen till Campus Norrköpings som ett betydligt större problem. Det faktum att 

kompetensnivån generellt är lägre på Campus Norrköping kan vara en orsak till behovet av pendling – 

den kompetens som saknas på Campus Norrköping kan behöva hämtas från andra campus. Själva 

campusbussen tar ungefär 40 minuter att åka (enkel resa), men den går bara en gång i timmen och det 

tar dessutom generellt 10-15 minuter att ta sig till och från busshållplatserna. Varje transport till eller 

från Campus Norrköping tar därför ungefär en timma, vilket utgör betald arbetstid på mer eller mindre 

fulla bussar som sällan är speciellt produktiv. De fackliga företrädarna har i det sammanhanget 

poängterat att de inte ser pendlingen som ett arbetsmiljöproblem så länge som den anställda kan vara 

kvar på samma campus under en hel arbetsdag. I många fall går det att schemalägga undervisning och 

annat på ett sådant sätt att den anställda kan vara kvar på ett och samma campus hela arbetsdagen. 

Mycket av verksamheten bygger emellertid på antagandet att t.ex. en lärare är tillgänglig för spontana 

eller åtminstone hastigt planerade möten på ett annat campus. Från fackligt håll har man också 

konstaterat att de tekniska förutsättningarna är bristfälliga i relation till möjligheterna med att 

organisera ett möte eller föreläsning på två campus samtidigt. 

Såväl företrädare för studenter som för utbildningsprogram lyfte frågan om bristen på studentmyller i 

Norrköping. Trots att det är betydligt färre studenter på Campus US upplevs studentmyllret där 

uppenbarligen vara bättre än på Campus Norrköping – det är således inte bara en fråga om kvantiteten 

studenter. Istället är det två andra faktorer som verkar vara betydelsefulla för upplevelsen av ett aktivt 

och myllrande studentliv på respektive campus. På Campus US finns det en naturlig rumslig miljö där 

alla studenter möts och umgås relativt nära de flesta undervisningslokalerna. På Campus Norrköping 

är däremot undervisningslokalerna utspridda på ett relativt stort område Industrilandskapet och den 

lokal som fungerar som kårhus (Trappan) ligger inte riktigt nära någon annan verksamhet. Den största 

byggnaden dit mest undervisning är koncentrerad (Kåkenhus) har dessutom haft sociala utrymmen 

utspridda i hela byggnaden, vilket inneburit att det sällan skapats något myller i byggnaden. Från 

studenternas sida har det därför kommunicerats en önskan om att LiU förtätar verksamheten på 

Campus Norrköping, vilket är ett arbete som redan pågår. Studenterna önskar också att det byggs ett 

nytt kårhus med ett bättre läge.  

En annan faktor som bidrar till en lägre nivå av studentmyller och studentverksamhet på Campus 

Norrköping är den relativt låga andelen riksrekryterade studenter. Etableringen av Campus Norrköping 
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har gjort att antalet ungdomar som går vidare till högre studier har ökat i Norrköping, vilket i sig är 

väldigt positivt. Studenter som kommer från Norrköping eller kringliggande kommuner bor dock ofta 

kvar hemma och/eller har redan etablerade sociala nätverk utanför universitetet. De bidrar därför i 

betydligt mindre omfattning till ett aktivt studentliv. Ansvariga för utbildningsprogram på Campus 

Norrköping har i det sammanhanget t.ex. vittnat om att det är enklare att få studenter på Campus Valla 

eller Campus US med att hjälpa till med t.ex. examensfestligheter än det är på Campus Norrköping. 

Utbildningsprogram på Campus Norrköping som är relativt unika i sitt innehåll/sammansättning såsom 

civilingenjörsutbildningen i Medieteknik och utbildnings-programmet i Flygtrafik och logistik lockar 

också en större andel riksrekryterade studenter som väljer att flytta till Norrköping. 

Utbildningsprogram som erbjuds på väldigt många orter runt om i Sverige (t.ex. Sjuksköterska och 

Lärare F-3) tenderar dock att få en lägre andel riksrekryterade studenter – det upplevs inte finnas något 

speciellt som får studenten att aktivt ta steget och flytta till Norrköping om samma utbildning erbjuds 

på ett annat närmare håll. Det finns följaktligen stora utmaningar på Campus Norrköping samtidigt 

som det är viktigt att även belysa några av campusområdets stora fördelar. Sveriges Förenade 

Studentkårer (SFS) utsåg 2013 Norrköping till årets studentstad bl.a. till följd av kommunens och övriga 

samhällets mycket aktiva engagemang. Campusområdets fantastiska geografiska läge vid Motala 

Ström mitt i det historiska och vackra Industrilandskapet utgör också en unik konkurrensfördel.    

Fakulteternas framtidsplaner samt diskussioner kring expansioner och minskningar av utbildningar 

Enligt utredningsdirektiven utgör fakulteternas framtidsplaner en central del av utredningen. 

Respektive dekan inkom under våren med tankar kring hur verksamheten förväntas utvecklas på sin 

fakultet och har i det arbetet pekat ut en rad frågor som utredningen haft att hantera.  

På filosofisk fakultet är man bekymrad över utvecklingen för kultur och humaniora där det bl.a. finns 

en rad små ämnen med svag ekonomi varav flera är kopplade till lärarutbildningen. Det finns också en 

del problem med svaga söktryck till de naturvetenskapliga inriktningarna på lärarutbildningen, vilket i 

första hand inte handlar om enheternas ekonomiska situation utan förutsättningarna för 

lärarutbildningen inom de områdena. Generellt handlar det här således om att identifiera lösningar 

som möjliggör för vissa ämnen att finnas kvar inom lärarutbildningen och inom LiU som helhet. 

Styrgruppen har dock tydliggjort att den här frågan kommer att behöva lösas utanför FUF-utredningens 

ramar.    

En annan fråga kopplad till lärarutbildningen är placeringen av utbildningsprogrammen till årskurserna 

F-3 och 4-6. Under flera år hade universitet utbildningsplatser på såväl Campus Norrköping som 

Campus Valla för båda de här utbildningarna, vilket dock var förenat med såväl ekonomiska, 

akademiska och administrativa problem. T.ex. innebar upplägget med samma utbildning på två orter 

att flera lärare fick pendla mycket mellan de båda campusen. När det 2012 dessutom blev allt svårare 

att fylla utbildningsplatserna på båda campusen tog man ett provisoriskt beslut om att endast erbjuda 

4-6  på Campus Valla, där söktrycket var något högre. Ledningen för utbildnings-vetenskap ville dock 

helst undvika tvåcampuslösningar för såväl F-3 som 4-6 och efterfrågade permanenta lösningar. Tre 

huvudförslag identifierades: att samla både F-3 och 4-6 på Campus Norrköping; att samla både F-3 och 

4-6 på Campus Valla eller att förlägga F-3 på Campus Norrköping och 4-6 på Campus Valla. Att samla 

F-3 till Campus Valla och 4-6 till Campus Norrköping framställdes inte som ett alternativ av anledningar 

vi kommer att återkomma till i kapitel 4.    
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Hälsouniversitet kommunicerade också ett problem med ett utbildningsprogram som erbjöds på två 

campus – grundutbildningsprogrammet för sjuksköterskor fanns på såväl Campus Norrköping som 

Campus US. Här var inte låga söktryck något generellt problem – sjuksköterskeutbildningen är en av 

de utbildningsprogram som har flest antalet sökande varje år. Precis som för lärarutbildningen F-3 

fanns det dock ett problem med att utbildningarna på de båda orterna skulle ha exakt samma innehåll 

samtidigt som lärarkompetetensen inte var desamma på båda campusen. Ledningen för 

Hälsouniversitet lyfte därför frågan om att samla sjuksköterskeutbildningen på ett och samma campus 

eller åtminstone förenkla den organisatoriska styrningen över utbildningarna.   

Från filosofiska fakulteten framfördes även önskemål om att flytta Miljövetarutbildningen från Campus 

Norrköping till Campus Valla. Den utbildningen startades och organiseras fortfarande av 

Temainstitutionen på Campus Valla – de flesta som undervisar på Miljövetarutbildningen är knutna till 

Tema på Campus Valla och bedriver sin forskning där samtidigt som man pendlar till Campus 

Norrköping när man ska undervisa. När det 2012 var nödvändigt att investera i ett nytt labb till 

Miljövetarprogrammet i Norrköping väcktes därför frågan om det inte vore lämpligt att istället utnyttja 

det redan befintliga Temalaboratoriet på Campus Valla och därmed också lösa hela 

pendlingsproblematiken med att flytta hela programmet till Campus Valla. En sådan flytt skulle inte 

bara göra att programmet kom närmare forskningen på Tema, det skulle också innebära att 

programmet kom närmare påbyggnadsutbildningen samt besläktade miljörelaterade utbildningar på 

Campus Valla.    

Fakulteterna lyfte också frågan om startandet av ett samhällsbyggnadsprogram och ett 

samhällsplanerarprogram på Linköpings universitet. På Filosofisk fakultet pågick planer på att starta 

en samhällsplanerarutbildning på Campus Valla som skulle utnyttja kompetens från en rad olika 

institutioner men där Temainstitutionen utgjorde den organisatoriska basen för utbildningen. 

Samtidigt hade den tekniska fakulteten inte fullt så långtgående planer på att starta en 

samhällsbyggnadsutbildning på Campus Norrköping kopplat bl.a. till den verksamhet inom byggteknik, 

kommunikationer och logistik som finns på Institutionen för Teknik i Norrköping (ITN). De här båda 

planerade programmen har inte samma inriktning, den tidigare skulle vara en samhällsvetenskaplig 

utbildning medan den senare en teknologisk utbildning. Här finns det dock tydliga möjligheter till 

samarbete eller t.o.m. samgående för att åstadkomma ett effektivt kompetens- och resursutnyttjande. 

Det har t.ex. diskuterats om de programmen skulle ha samma ingång för att senare under utbildningen 

ha en mer samhällsvetenskaplig respektive teknisk inriktning.    

Diskussionerna kring såväl Miljövetarprogrammet samt en Samhällsbyggnads- och 

Samhällsplanerarutbildning kretsade således mycket kring Temainstitutionen på Valla. Bl.a. därför lyfte 

ledningen på Temainstitutionen frågan om institutionen hade något att vinna på en flytt till Campus 

Norrköping för att på så sätt komma undan det upplevda pendlingsproblemet med 

Miljövetarprogrammet och möjliggöra en gemensam Samhällsbyggnads-/Samhällsplanerarsatsning på 

Campus Norrköping. Tema har sedan starten 1980 varit en tvärvetenskaplig forskningsmiljö dit en stor 

av den filosofiska fakultetens forskningsanslag har koncentrerats, vilket har varit en källa till irritation 

bland de mer ämnesorienterade enheterna som producerar det mesta av grundutbildningen på 

filosofisk fakultet. Samtidigt har Tema sett ett behov av att utveckla sin grundutbildningsverksamhet 

och en flytt till Campus Norrköping sågs potentiellt som ett steg i den riktningen. Efter att grundligt ha 

diskuterat frågan landade Temainstitutionen i att det skulle vara allt för kostsamt att bryta upp de 
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närmare 200 anställda och inte minst ett stort labb och flytta hela verksamheten till Campus 

Norrköping. De tydliga vinsterna med en sådan flytt upplevdes inte som större än riskerna och 

kostnaderna för desamma. Temainstitutionen har också hela tiden haft som högsta prioritet att vara 

samlade i samma organisatoriska enhet – frågan om att t.ex. endast flytta en eller två av Temas enheter 

till Campus Norrköping var aldrig ett reellt alternativ för Temainstitutionen.  

I utredningen har det således lyfts en rad frågor relaterade till olika utbildningars geografiska placering 

och vad de placeringarna får för effekter på forskningsanknytningen samt relationen till andra 

närbesläktade utbildningsprogram. Det leder oss till ett avslutande centralt ämne i inventeringen av 

LiU:s utbildningsprogram: hur mycket olika utbildningsprogram är sammanvävda och därmed 

beroende av varandra.  

Utbildningarnas integrering på respektive campus 

Det faktum att Linköpings universitet är ett programuniversitet gör att det många gånger är väldigt 

komplicerat att lyfta ut ett ämne/verksamhet från ett campus och flytta det till ett annat campus. Figur 

10 visar ett exempel på det nätverk som bildas när knappt hälften av programmen på Campus Valla 

kopplas till några större ämnen på samma campus. Att t.ex. lyfta ut statistikämnet från Campus Valla 

och istället förlägga det på ett annat campus skulle således inte bara få konsekvenser för 

utbildningsprogrammet i statistik utan skulle också få negativ påverkan på en rad andra 

utbildningsprogram inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Att på ett liknande sätt 

lyfta ut historieämnet från Campus Valla skulle få stora konsekvenser för Kulturvetarprogrammet, 

Turismprogrammet och inte minst Ämneslärarutbildningen. Just lärarutbildningen har kopplingar till 

väldigt många olika ämnesområden på Campus Valla – betydligt fler än figur 10 visar.  
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Figur 10. Ett exempel på hur utbildningar och ämnen är sammanvävda på Campus Valla (Den här bilden 

visar ett urval med knappt hälften av de utbildningsprogram som finns på Campus Valla.) 

 
Cirklar utgör ämnen – kvadrater utgör utbildningsprogram 

På samma sätt finns det några ämnen som är oerhört centrala för Civilingenjörsutbildningarna på 

Campus Valla. Utbildningarna på Teknisk fakultet är därutöver generellt uppbyggda kring några stora 

civilingenjörsprogram för att på så sätt skapa förutsättningar för samläsning eller andra former av 

stordriftsfördelar. Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik utgör t.ex. kärnan i ett batteri av 

utbildningar som även innefattar civilingenjörsutbildningen i Design och produktutveckling, 

civilingenjörsutbildningen i Energi-Miljö-Management samt högskoleingenjörsutbildningen i 

Maskinteknik. Många moment i de utbildningsprogrammen används dessutom på 

civilingenjörsutbildningarna i Industriell Ekonomi samt Industriell Ekonomi med internationell 

inriktning. Det senare programmet utnyttjar dessutom samma fackspråksenhet som de internationella 

inriktningarna på Civilekonomprogrammet och det Affärsjuridiska programmet.       

Utbildningarna på Campus US har även de ämnesområden som är centrala för de flesta utbildningarna 

på det campuset, men eftersom antalet utbildningar är betydligt färre blir också nätverket av 

ämnesområden och utbildningsprogram mindre omfattande. På Hälsouniversitetet läser det stora 

flertalet av utbildningsprogrammen några gemensamma kurser, främst under det första läsåret men 

också lite längre in i utbildningarna. Det här gäller även Sjuksköterskeprogrammet och 

Arbetsterapeutprogrammet i Norrköping vars studenter oftast åker till Campus US för att delta i de 

kurserna. Flera av utbildningsprogrammen på Campus US är också integrerade genom de 

gemensamma lokaler som används till praktisk träning/utbildning (Clinicum). Några av 

utbildningsprogrammen på Campus US och Campus Valla utnyttjar avdelningar på båda campusen – 

Logopedprogrammet använder sig t.ex. mestadels av kompetens från Institutionen för klinisk och 

experimentell medicin (IKE) på Campus US men utnyttjar också en hel del kompetens inom ämnet 

Allmän fonetik på Institutionen för Kultur och Kommunikation (IKK) på Campus Valla. En potentiell flytt 
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av Logopedprogrammet från Campus Valla till Campus Norrköping skulle därmed innebära att det 

skulle bli svårare att genomföra vissa gemensamma moment men också att Logopedprogrammet 

sannolikt skulle splittras mellan tre olika campusområden.     

På Campus Norrköping finns det också några ämnen som är centrala för flera utbildningsprogram – 

inte minst är matematik centralt i de tre civilingenjörsprogrammen på Campus Norrköping. Samtidigt 

är det tydligt att många av utbildningsprogrammen på Campus Norrköping i större omfattning förlitar 

sig på sin egen kompetens och/eller endast tar hjälp av enstaka medarbetare från andra enheter. 

Interaktionen mellan olika ämnen/enheter är därför generellt mindre på Campus Norrköping. 

Utbildningsinsatserna på programmen i Miljövetenskap, Samhälls- och Kulturanalys (SKA) och 

Socionomprogrammet på Campus Norrköping handhas till cirka 90 procent av lärare från Tema Vatten, 

REMESO respektive avdelningen för Socialt arbete. En anledning till att den högre graden av 

självständighet i programmen på Campus Norrköping – eller bristen på samarbete – är att det inte 

finns några andra liknande utbildningar på campus Norrköping. De utbildningsprogram som 

ämnesmässigt ligger närmast t.ex. Miljövetarprogrammet såsom utbildningsprogrammen i Biologi, 

Kemisk biologi samt civilingenjörsutbildningarna i Teknisk Biologi och Energi-Miljö-Management ligger 

alla på Campus Valla.   

Utbildningsprogrammens självständighet, att utbildningsprogrammen inte är integrerade med andra 

utbildningsprogram har några tydliga nackdelar. Dels möjliggör det inte för ett effektivt 

kompetensutnyttjande och stordriftsfördelar i verksamheten. En annan nackdel som är central för den 

här utredningen är att det ofta framstår som enklare att lyfta upp ett utbildningsprogram från Campus 

Norrköping och placera det på Campus US/Valla snarare än att flytta utbildningsprogram den motsatta 

vägen. En flytt av Miljövetarprogrammet från Campus Norrköping till Campus Valla skulle t.ex. inte få 

några större direkta konsekvenser för de andra utbildningsprogrammen på Campus Norrköping. Bryter 

man däremot ut ett av de biologibaserade programmen från Campus Valla och flyttar det till Campus 

Norrköping får det direkta konsekvenser i form av minskande stordriftsfördelar för de 

biologirelaterade program som blir kvar på Campus Valla.  
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4. Problemformulering 

Enskilda verksamheters och LiU:s övergripande strategiska behov 

I kapitel tre pekar såväl statistik som intervjumaterial på att det finns ett behov av att förstärka Campus 

Norrköping: söktrycken, andelen riksrekryterade studenter, den låga andel professorer och höga andel 

adjunkter, problemen med pendling och mindre studentmyller pekar alla på samma behov. Samtidigt 

indikerar dekanernas framtidsplaner att Campus Norrköping snarare skulle kunna stå inför en 

försvagning – det är inte svårt att identifiera verksamhetsbaserade argument för att flytta några 

verksamheter från Campus Norrköping till Campus Valla eller Campus US i Linköping. För såväl 

Miljövetarprogrammet, Lärare F-3 och Sjuksköterskeprogrammet är stora delar av den 

ämneskompetens som utbildningarna behöver koncentrerad till Campus Valla respektive Campus US. 

För Lärare F-3 och Sjuksköterskeprogrammet är det dessutom tydligt att söktrycket för vad som 

formellt ska vara exakt likadana utbildningar är högre på Campus Valla respektive Campus US än det 

är på Campus Norrköping.  

Ser man till universitetets övergripande strategiska behov blir emellertid en sådan utveckling betydligt 

mer problematisk. För det första är det inte självklart att all den verksamhet som är knuten till 

Miljövetarutbildningen, F-3 och Sjuksköterskeutbildningen skulle rymmas på Campus Valla och 

Campus US. Framförallt skulle det nog bli än trängre på Campus US om 350 helårsstudieplatser på 

Sjuksköterskeutbildningen med påföljande verksamhet skulle flyttas från Campus Norrköping till ett 

redan trångbott Campus US. För det andra väcker det frågor om vad som händer med ämnesmässigt 

närliggande verksamheter på Campus Norrköping. Kan Arbetsterapeututbildningen vara kvar som 

ensam HU-utbildning på Campus Norrköping och blir inte utbildningsprogrammen för Grundskollärare 

i fritidshem och Förskolelärare på samma sätt väldigt isolerade om Lärare F-3 utbildningarna flyttar 

därifrån? Börjar inte de verksamhetsrelaterade argumenten då tydligt peka på att även de 

utbildningarna ska flytta med till ett annat campus?  

I det läget är det inte svårt att se att utvecklingen på Campus Norrköping skulle vara på ett sluttande 

plan – 540 utbildningsplatser på Hälsouniversitet och 750 utbildningsplatser på Utbildningsvetenskap 

minskar det totala antalet programstudieplatser på Campus Norrköping från 2900 till 1600. Problemet 

med mylleret på Campus Norrköping skulle knappast förbättras av att 45 procent av studenterna på 

utbildningsprogrammen i Norrköping flyttar till ett annat campus. Hela Campus Norrköpings existens 

skulle i ett sådant scenario vara hotad – problemen för den kvarvarande verksamheten riskerar att bli 

så stora att de antingen flyttar till ett annat campus eller helt enkelt lägger ner verksamheten.  

Det är i det sammanhanget viktigt att poängtera att det inte ligger i universitetets direkta uppdrag att 

formellt ta ansvar för utvecklingen av enskilda kommuner – LiU ska inte bedriva lokal eller regional 

utvecklingsverksamhet. Linköpings universitet har istället i uppdrag att utbilda och examinera 

studenter samt bedriva forskning på en nationell och t.o.m. internationell nivå. LiU är också det 

universitet som har störst andel riksrekryterande studenter samt det universitet med den högsta 

andelen examinerade studenter som går vidare till en nationell snarare än regional arbetsmarknad. Vi 

ska således vara och är också duktiga på att agera på en nationell och internationell snarare än en 

isolerad regional arena. 
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Samtidigt går det inte att bortse ifrån att LiU har väldigt mycket på att vinna på att ha en stark 

verksamhet på Campus Norrköping. När statsmakterna tillsköt resurser till en utbyggnad av universitet 

på slutet av 1990-talet gjorde man det för att utveckla universitet i Norrköping. Den stora ökningen av 

LiU:s samlade verksamhet hade aldrig kommit till stånd utan en satsning på ett campus i Norrköping. 

LiU kan heller inte leva i ett vacuum utan är beroende av utvecklingskraften i det angränsande 

samhället. Även om Linköping är en med östgötamått stor kommun är det ur ett nationellt och 

framförallt internationellt perspektiv en relativt liten universitetskommun. Linköpings universitet är 

därför beroende av utvecklingskraften i Norrköping med omnejd. Dessutom är det svårt att blunda 

inför de politiska spänningar i regionen som riskerar att uppstå om universitetet avvecklar 

verksamheten på Campus Norrköping – LiU skulle definitivt påverkas negativt av stora öppna politiska 

konflikter med starka lokalpatriotiska inslag i Östergötland.                 

Universitetet som helhet kontra Campus Norrköping 

Det finns således ett långsiktigt strategiskt intresse av ha betydande verksamhet på tre 

campusområden i Linköping och Norrköping. Utmaningen ligger i kombinera de strategiska översiktliga 

behoven med de isolerade enskilda verksamhetsrelaterade behoven. Eftersom alla verksamheter på 

LiU är mer eller mindre relaterade till varandra, vare sig det handlar om forskning eller utbildning, 

framstår det ofta som logiskt ur ett renodlat isolerat verksamhetsperspektiv att försöka förlägga 

verksamheter så nära varandra som möjligt. Det finns således vad som skulle kunna beskrivas som en 

dragningskraft till det största campuset eftersom flest verksamheter är förlagda där. Det ligger därmed 

i varje enskild verksamhets intresse att minimera avstånden till besläktade verksamheter, vilka inte 

sällan ligger på Campus Valla. Den effekten förstärks av det faktum att utbildningsprogrammen på 

Campus Norrköping är relativt självständiga internt på campuset medan utbildningsprogrammen på 

Campus Valla i betydligt större omfattning är förankrade i ett bredare nätverk av andra utbildningar 

och forskning.   

Som en förklaring till dragningskraften anges ofta kvantiteten i sig – att ett stort campus attraherar 

just därför att det är större. Kvantiteten studenter behöver emellertid inte vara en avgörande faktor. 

Trots att Campus US är det numerärt minsta campuset verkar dragningskraften till Campus Valla inte 

vara lika påtaglig där. En anledning till det är att utbildnings- och forskningsverksamheten på Campus 

US är kopplad till landstingets verksamhet på Universitetssjukhuset. De utbildningsprogram och den 

forskning som finns där har, delvis som ett resultat av sin koppling till verksamheten vid 

Universitetssjukhuset, en tydlig exklusiv och sammanhängande profil. Bakom 

grundutbildningsprogramen finns också påbyggnadsutbildningar och forskning och det framstår som 

självklart att alla delar av den verksamheten ska finnas på Campus US och inte på ett av de andra 

campusen. Den mesta av verksamheten är fast förankrad på campuset – både i relation till 

påbyggnadsutbildningar och forskning inom ämnet och andra besläktade utbildningar. Verksamheten 

på Campus Norrköping har däremot inte samma tydliga avgränsade profil och är inte lika väl 

förankrade. På Campus Norrköping finns istället flera verksamheter vars närmaste ämnesrelaterade 

verksamhet finns på Campus Valla eller Campus US.   

Utveckla långsiktiga profilområden på alla tre campusen      

Nyckeln i utvecklingen av universitets alla campus ligger därför i att förankra utbildningsprogrammen 

i tydliga profilområden där verksamheten inom ett profilområde är koncentrerat till ett enda campus. 
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Det här utgör ingen total omvändning av den grundläggande tanke som användes när Campus 

Norrköping startades på slutet av 1990-talet. Redan då fanns den tydligt uttalade ambitionen att göra 

något nytt på Campus Norrköping – att inte kopiera verksamheten på Campus Valla och Campus US. 

Vad som däremot saknades var en tydligt genomförd strategi för att skapa ett sammanhållet campus 

där de för LiU unika verksamheterna integrerades och kunde dra nytta av varandra. När LiU dessutom 

inte fick de forskningsresurser till Campus Norrköping, som först utlovats ,blev det väldigt tydligt att 

de enskilda verksamheterna i många fall blev beroende av de närbesläktade verksamheterna på 

Campus Valla och Campus US.    

LiU bör nu därför arbeta med den tydliga ambitionen att varje utbildningsprogram ska ha sin 

närbesläktade verksamhet på samma campus, dvs. att angränsande grundutbildningsprogram, 

påbyggnadsprogram och inte minst forskning ska finnas på samma campus. Då skapas bl.a. bättre 

förutsättningar för olika utbildningsprogram att utnyttja och dela på olika utbildningsresurser och 

därmed stärka kvaliteten och ekonomin i utbildningarna. Det här har visat sig vara ett problem på ett 

flertal områden på Campus Norrköping där flera utbildningars kvalitet har ifrågasatts. Det här till följd 

av att de ansvariga enheterna har försökt att tillmåstegå breda kompetenskrav med den ansvariga 

enhetens begränsade kompetensstruktur. Utvecklingsarbetet har präglats av att varje enhet främst 

sett till sina egna isolerade behov snarare än att finna den eftersökta kompetensen hos eller 

tillsammans med andra enheter. Det är viktigt att poängtera att en fortsatt utveckling av Campus 

Norrköping förutsätter en tydlig förändring på det området – på ett programuniversitet ska det vara 

självklart att kompetensen hämtas från den enhet som besitter den starkaste kompetensen i ett ämne, 

vilket inte sällan är utanför programmets värdenhet.  

En utveckling av tydliga profilområden skulle också innebära att utbildningsprogrammen blir betydligt 

bättre sammanvävda och därmed förankrade på sitt campus – det kommer då att framstå som 

naturligt att utbildningsprogrammet är kvar i den existerande campusmiljön.  På Campus Valla finns 

redan flera sådana väl utvecklade och väl sammanvävda profilområden. Under den här utredningens 

gång har vi t.ex. inte vid ett enda tillfälle hört någon diskutera möjligheterna att flytta verksamheten 

kopplade till ekonomi från Campus Valla. Hela det området med utbildningar, såväl 

grundutbildningsprogram, fristående kurser, påbyggnadsprogram och inte minst forskning finns 

samlat i A-huset på Campus Valla. Tanken att försöka lyfta ur någon enskild del av den verksamheten 

och flytta till den till ett annat campus framstår nästan som bisarr – ekonomiverksamheterna sitter väl 

förankrade med varandra på Campus Valla. Detsamma gäller många av de direkt angränsande 

områdena som juridik och fackspråk och inte minst industriell ekonomi.  

En tredje vinst med tydliga profilområden och därmed en integration av utbildningsprogrammen är att 

det skapar bättre förutsättningar för utvecklingen av hela Campus Norrköping och LiU som helhet. Nya 

intressanta ämneskombinationer identifieras sällan när enskilda verksamheter är isolerade från 

varandra – det är i ofta mötet mellan olika kunskaper och perspektiv som nya innovativa idéer föds. 

Möjligheterna att vara konkurrenskraftiga i stora forskningsutlysningar, såsom EU:s Horizon 2020, ökar 

också med mer samverkan. Väl utvecklade och integrerade profilområden utgör således ett sätt att 

kombinera LiU:s översiktliga strategiska behov av verksamheter på alla campus med de enskilda 

verksamheternas behov av att vara nära besläktade verksamheter.         
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5. Förslag till förändringar  

Linköpings universitet, med sin stora verksamhetsbredd, har mycket bra grundläggande 

förutsättningar för att ta sig an nya utmaningar i samhället – att bygga upp verksamheter som möter 

upp behov, som inte är bundna till enskilda traditionella ämnesstrukturer. Nedan redogörs för fyra 

sådana områden, vilka tillsammans utgör vad man skulle kunna betecknas en oslipad diamant. 

Grunderna finns till stora delar redan på plats men där det krävs ett förädlingsarbete för att utveckla 

möjligheterna att ta sig an den sortens utmaningar. Arbetet med att möta upp utmaningarna på de 

fyra områdena bör involvera stora delar av LiU:s samlade kompetens men kärnan i verksamheterna 

kommer att koncentreras till Campus Norrköping. Det är viktigt att poängtera att det finns flera mycket 

framgångsrika verksamheter som är etablerade på Campus Norrköping och som är  av stort värde för 

den fortsatta utvecklingen. De verksamheter som redovisas nedan är de som direkt berörs av de 

fakultetsöverskridande satsningarna på fyra profilområden.    

Satsningar på fyra fakultetsöverskridande profilområden 

Arbetet med att förstärka Campus Norrköping bör således koncenteraras till att identifiera tydliga 

profilområden som de existerande utbildningsprogrammen kan integreras och förankras i tillsammans 

med väl utvecklade påbyggnadsprogram och forskning. Campus Norrköping utvecklas bäst om 

verksamheten där kan stå på egna ben genom en heltäckande verksamhet med såväl grundutbildning, 

påbyggnadsutbildning och forskning på några väl avgränsade områden. Utredningen förordar därför 

ingen flytt av grundutbildningsprogram som inte redan finns på Campus Norrköping. Genom att bygga, 

integrera och framförallt utveckla existerande verksamhet finns goda möjligheter till att skapa en 

långsiktig och väl förankrad verksamhet. För den student som börjar ett grundutbildningsprogram på 

något av de aktuella profilområdena på Campus Norrköping ska det vara möjligt att läsa såväl 

påbyggnadsutbildning och forskarutbildning – varje profilområde ska ha en komplett verksamhet med 

allt från grundutbildning till forskning. Utredningen föreslår därför fakultetsöverskridande satsningar 

på fyra profilområden där såväl redan existerande som ny verksamhet kan utvecklas. 

Välfärdens utmaningar 

Den internationellt högt ansedda svenska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar. SKL beräknar 

att skatten kommer att behöva höjas med 13 kronor för att behålla nuvarande nivå i den offentligt 

finansierade välfärden år 2035. Delvis som ett resultat av sin egen framgång förväntas framtidens 

välfärdsverksamhet bl.a. understödja en allt större andel äldre med höga kvalitetskrav. Behovet av 

nytänkande och innovationer är följaktligen stort.  

Utvecklingen på vårdområdet kan övergripande beskrivas i tre faser. Tidigare har vården riktats till 

patienten, nu bedrivs vården för patienten medan den i framtiden alltmer kommer att bedrivas med 

patienten. I framtiden förväntas således patienten alltmer få rollen av brukare som ska ges 

förutsättningar till aktiv egenvård i sina egna hem utanför de traditionella sjukvårdsmiljöerna. Det här 

kommer att ställa helt nya krav på hur verksamheten ska organiseras, de kompetenser som behövs 

och inte minst efterfrågan på användarvänliga tekniska redskap.  

Merparten av den svenska välfärdsverksamheten organiseras av två stora aktörer där landstingen 

traditionellt har organiserat den direkta sjukvårdverksamheten. Det nära samarbetet mellan 

Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet utgör ett framgångsrikt exempel på hur landstinget 
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har säkerställt kvaliteten i sjukvårdsverksamheten samt sin egen attraktivitet som arbetsgivare. Delar 

av landstingens sjukvårdverksamhet överförs nu till kommunernas ansvarsområde - 

hemsjukvårdsreformen utgör ett exempel på det. En stor andel av de studenter som idag utbildar sig 

inom vård och omsorg kommer att arbeta inom kommunalt finansierade verksamheter. 

Infrastrukturen för fortbildning och kompetensutveckling för den kommunalt finansierade 

verksamheten inom vård, skola och omsorg är dock inte fullt så välutvecklad. Utbildning och inte minst 

forskning är centrala delar i det långsiktiga arbetet med att höja statusen och därmed attraktiviteten i 

de här yrkena.  

På Campus Norrköping finns redan mycket värdefull verksamhet kopplad till välfärdssektorn. Det finns 

också stora möjligheter att ytterligare kraftsamla och utveckla den existerande verksamheten i relation 

till de samlade grundutbildnings-, fortbildnings- som forskningsbehoven inom välfärdsområdet. Det 

handlar bl.a. om att omsätta den samlade kunskapen till praktisk handling för att kunna möta de 

framtida utmaningarna.  Det var ett ämne som diskuterades vid den workshop som utredningsgruppen 

arrangerade om Välfärdens utmaningar i oktober. Vid workshopen deltog politiker och tjänstemän från 

en rad externa organisationer såsom SKL, Östsam, Landstinget i Östergötland, Norrköpings kommun, 

men också företrädare, forskare och studenter från LiU. Det var stor samstämmighet kring behovet av 

en sådan utbildnings- och forskningssatsning och om att satsningen skulle koncentreras till Campus 

Norrköping. Många förslag kom fram och några handlade bl.a. om vikten av såväl kortsiktig som 

långsiktig planering, attraktivitet i utbildningsutbudet, vård- och omsorgsprofil på teknikutbildningar 

samt inte minst etikens och kulturens viktiga roll i välfärdens utmaningar.  

En stark utbildningsrelaterad stomme inom vård- och omsorgsområdet finns redan på plats på Campus 

Norrköping: utbildningarna till sjuksköterska, socionom och arbetsterapeut. 

Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå) erbjuds idag på både Campus US och Campus Norrköping. 

Utredningen föreslår att så även fortsättningsvis ska vara fallet – LiU ska erbjuda samma 

sjuksköterskeutbildning på båda campusen. Istället är det inriktningen på påbyggnadsutbildningarna 

och forskningen som ska profileras tydligare mot den växande del av vård och omsorg som finansieras 

av kommunerna. Till de redan befintliga vård- och omsorgsrelaterade utbildningarna på Campus 

Norrköping finns det stora möjligheter att tillföra hela utbildningsprogram inom t.ex. folkhälsa, olika 

påbyggnadsutbildningar såsom distriktssjuksköterska samt delar av andra utbildningar som kommer 

att arbeta mot den kommunalt finansierade vård och omsorgen. Det framtida behovet av forskning 

kommer också att vara stort inom en rad områden, t.ex. forskningen inriktad på äldre och åldrande 

som redan idag är stark på NISAL. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bedriver och 

understödjer också forskning på det här området.   

Välfärdens utmaningar kan emellertid inte hanteras inom ramarna för traditionella vård- och 

omsorgsyrken. Den kulturella kontexten av vården kommer att vara oerhört avgörande på åtminstone 

två plan. För det första krävs en integration olika etniska grupper i utförande- av och brukarleden. Det 

kräver också att nya alternativa perspektiv och idéer får möjlighet att utmana de traditionella kulturella 

förväntningarna och antagandena inom vård- och omsorg – att verksamheten inte blint överför 

tidigare antaganden till det nya med brukaren perspektivet inom t.ex. hemsjukvården. Här kommer 

forskningen inom REMESO med tillhörande utbildningsprogram Samhälls- och kulturanalys (SKA) att 

bli oerhört central, men också verksamheten inom andra kulturrelaterade områden såsom KSM.  
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Teknik och hälsa är ett annat oerhört centralt område i arbetet med att utveckla profilområdet 

Välfärdens utmaningar. Behovet av att integrera och dra nytta av såväl medicin, samhällskunskap och 

teknik är nyckeln till hela konceptet – det är där som LiU:s potentiellt största styrka ligger och där en 

särskild inventering har genomförts inom utredningens ramar. Redan idag finns ett relativt nytt 

civilingenjörsprogram i medicinsk teknik. Därutöver finns det stora möjligheter att integrera olika 

former av informations- och kommunikationstekniska (IKT) inslag i sjuksköterskeutbildningen samt 

inte minst i specialistsjuksköterskeutbildningarna. T.ex. har civilingenjörsprogrammen i Medieteknik, 

Mjukvaruteknik och Design och Produktutveckling alla möjligheter att bidra med olika lösningar på IKT-

området. På ett liknande sätt skulle civiliningenjörsprogrammet i Industriell ekonomi kunna erbjuda 

kurser inom området vårdlogistik.  

Inom Hälsans nya Verktyg (HNV) finns ett stort antal projekt som ansluter till utveckling av Välfärdens 

utmaningar.  I integrationen av olika ämnen skapas det också förutsättningar för att identifiera nya 

lösningar med stor kommersiell utvecklingspotential. Idag finns det t.ex. flera plattformar för att testa 

den här sortens idéer i utvalda bostadsområden i Norrköping. Med ett fokus på att arbeta med 

brukaren öppnas nya utmaningar och möjligheter där inte minst design och gestaltning blir centrala 

aspekter i arbetet. Det handlar således inte nödvändigtvis om att bygga upp stora verksamheter 

inriktade på att identifiera nya tekniska lösningar på alla problem, utan snarare om att skapa 

förutsättningar för att göra existerande tekniska lösningarna så användarvänliga som möjligt. På ett 

liknande sätt behöver samhällets fysiska struktur, samhällsbyggnaden och samhällsplaneringen, 

anpassas till de behov som kommer att finnas med en förändrad vårdstruktur.  

Välfärdens utmaningar är följaktligen ett område med stor tillväxtpotential där behoven och inte minst 

efterfrågan kommer att vara stor. Lyckas LiU integrera och utveckla verksamheterna, på hela 

universitet och framförallt på Campus Norrköping, finns det goda förutsättningar för att det här 

långsiktigt kan växa till något väldigt stort både i relation till antalet studenter som styrkan i 

forskningen.  

Yngre barns lärande 

Barnomsorg och skolundervisningen i yngre åldrar utgör en stor och oerhört viktig del av den svenska 

välfärden. Här finns också stora behov av undervisning, fortbildning och forskning i relation till de 

yrkesgrupper som jobbar med yngre barn i förskolor, i skolor och i fritidshemsverksamhet – de allt 

striktare kompetenskraven är bara ett uttryck för det.  

LiU:s verksamhet på det här området skulle mycket väl kunna organiserats i profilområdet Välfärdens 

utmaningar – yngre barns lärande är kanske den viktigaste välfärdsutmaningen av de alla. Samtidigt är 

det svårt att bortse ifrån att yngre barns lärande framförallt har pedagogiska och inte minst didaktiska 

förtecken,  som åtminstone i nuläget skiljer sig väsentligt åt från den mer vård- omsorgsbetonade 

verksamheten. När verksamheten inom vård- och omsorg förändras till med brukaren (utanför de 

traditionella vårdmiljöerna) kommer också de pedagogiska och t.o.m. didaktiska aspekterna av den 

verksamheten också att öka – hjälp till egenvård är mer eller mindre omöjligt utan pedagogiska och 

didaktiska inslag. Yngre barns lärande har därför stora beröringspunkter med profilområdet Välfärdens 

utmaningar där inte minst de traditionella vård- och omsorgsyrkena har mycket att lära av lärarnas 

pedagogiska och didaktiska kunskaper. Profilområdet Yngre barns lärande bör därför arbeta nära 

verksamheten inom profilområdet Välfärdens utmaningar.  
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Frågan om den geografiska placeringen av lärarutbildningarna F-3 och 4-6 var en av de utlösande 

frågorna till den här utredningen. Utredningen föreslår en permanent placering av 4-6 till Campus 

Valla. Det faktum att verksamheten i realiten redan är koncentrerad dit samt det större inslaget av 

direkta ämneskunskaper gör en sådan placering naturlig. Utifrån ett direkt, isolerat och kortsiktigt 

verksamhetsperspektiv är det inte orimligt att även koncentrera F-3 till Campus Valla. Den nuvarande 

samläsningen med 4-6, söktrycken och inte minst kompetensstrukturen pekar alla i den riktningen. 

Utifrån ett längre och bredare perspektiv utgör dock F-3 en central del med stor utvecklingspotential 

inte bara i profilområdet Yngre barns lärande utan också i den samlade helheten med alla 

profilområden på Campus Norrköping. Tillsammans med t.ex. verksamheterna inom Välfärdens 

utmaningar och inte minst Gestaltning ser utredningen stora möjligheter att attrahera 

forskningsresurser till nya spännande verksamheter.       

Samhällsbyggnad 

Kommuner, landsting, regioner, Trafikverket, Lantmäteriet, Boverket men också privata byggbolag – 

det utgör bara några exempel på stora aktörer som står inför ett stort kompetensrelaterat 

generationsskifte de närmaste 10-15 åren. Inte minst kommer det att finnas en stor efterfrågan på 

personal med teknisk och ekonomisk kompetens inom samhällsbyggnadsområdet. Byggandet av 

Ostlänken, med kringliggande kommunala samhällsbyggnadssatsningar kommer ytterligare att öka 

behovet av arbetskraft på det här området. Samtidigt är det viktigt att en satsning på det här 

profilområdet blir betydligt bredare och mer långsiktig än Ostlänkens behov och tidshorisont.   

Svensk samhällsbyggnad har starka traditioner med internationell lyskraft. Den traditionella svenska 

samhällsbyggnadsmodellen byggde emellertid på andra antaganden än de som förväntas i framtiden. 

Nu finns det ett behov av att utveckla nya samhällsbyggnadsidéer – nya modeller för samhällsplanering 

och samhällsbyggnad behöver utvecklas med allt från övergripande översiktsplanering på de 

kommunala ritborden till materialet i de väggar som byggentreprenörerna använder. Det behövs en 

samhällsbyggnad som tar hänsyn till framtidens vård- och omsorgslösningar där vården sker med 

brukaren i hemmet snarare än för patienten på sjukhuset. Själva planeringen i sig behöver på ett 

likande sätt ske i samråd med medborgaren snarare än för medborgaren. Det behövs en 

samhällsbyggnad som tar hänsyn till framtidens miljö-, energi- och klimatbehov samtidigt som 

människor och produkter kommer att behöva förflytta sig i en alltmer globaliserad värld. Kort sagt, det 

finns inte bara ett behov av nya generationer samhällsbyggare – det finns också ett behov av nya 

samhällsbyggnadsidéer som återigen kan exporteras ut i världen. 

På ITN finns redan verksamhet inom byggteknik, geografiska informationssystem (GIS), transporter, 

kommunikation och logistik. De mest eftersökta utbildningarna finns inom byggteknik och 

flygtransport – i båda fallen finns också väl etablerade samarbeten med det omgivande samhället i 

Norrköping såsom stora byggbolag och Luftfartsverket. På framförallt området byggteknik finns det en 

väldigt stor efterfrågan på påbyggnadsutbildning och forskning. Den nuvarande mest omfattande 

utbildningen på det här området är civilingenjörsutbildningen i Kommunikation, transport och 

samhälle (KTS). En hel utbildning eller delar av en utbildning med inriktning på lantmäteri är en annat 

potentiellt nytillskott. Landstinget i Östergötland har därutöver tydligt kommunicerat ett behov av en 

utveckingen av utbildningarna inom vårdlogistik, vilket skulle vara ytterligare ett område där det krävs 

nära samverkan med verksamheten inom Välfärdens utmaningar. Ett stort potentiellt mål med en 

samhällsbyggnadssatsning skulle vara att starta ett samlat utbildningsprogram i samhällsbyggnad. 
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Samhällsbyggnadssatsningen kärna kommer således att vara på campus Norrköping och det är viktigt 

att det inte organiseras en direkt konkurrerande verksamhet på något av de båda andra 

campusområdena. Däremot förutsätter en utveckling av samhällsbyggnadsverksamheten på Campus 

Norrköping ett nära samarbete med flera kompetenser på Campus Valla. Ekonomi och juridik är två 

oerhört centrala områden i ett samhällsbyggnadssammanhang. Kompetensen kring samhällsplanering 

samt miljö och klimat på Tema kommer också att vara viktiga i en sådan här satsning. Även 

samhällsbyggnad är således ett profilområde där det krävs mycket samverkan med såväl de övriga 

profilområdena, med kompetenser på andra campus och inte minst med det omgivande samhället, 

vilket ligger helt i linje med utvecklingen inom såväl europeisk som nationell forskning.  

Gestaltning6 

Det fjärde fakultetsöverskridande profilområdet skiljer sig från de andra profilområden eftersom det i 

första hand inte utgör ett verksamhetsområde som drivs av stora samhällsutmaningar. Istället utgör 

profilområdet gestaltning mer av ett metodologiskt angreppssätt – ett verktyg i arbetet på de andra 

profilområdena. Det är dock ett verktyg som har en väldigt central roll i samhällsutvecklingen. Under 

de senaste årtiondena har begreppet informationssamhälle ofta används för att beskriva samhällets 

verkliga kärna, informationen har framställts som en central maktfaktor. När det nu har blivit mycket 

enklare att sprida och ta till sig information har istället gestaltningen av information blivit en alltmer 

central aspekt. Att bara besitta information är inte tillräckligt – det gäller också att kunna gestalta 

informationen på ett bra sätt.  

Gestaltning som profilområde innefattar användandet av den teknik, den design och de uttryck som 

på olika sätt kan användas i andra verksamheter. Inom såväl lärande för yngre som samhällsbyggnad 

finns det t.ex. uppenbara behov av att visualisera olika fenomen och planer. Inom välfärdens 

utmaningar finns det ett behov av att designa brukarvänlig omsorgsteknik. Men det finns också ett 

behov av att utifrån samhällsvetenskapliga och kulturella angreppsätt gestalta alternativa perspektiv 

på t.ex. välfärdsproblem och samhällsbyggnadsprojekt – att ge uttryck för nya utmanande idéer och 

förhållningsätt. Utformandet av tekniska hjälpmedel är t.ex. beroende av den kulturella kontexten 

inom välfärdssektorn och samhället i stort – hur människor förhåller sig till teknik i sin vardag. I det här 

profilområdet möts således teknik, design och kultur – inte för att de i sig utgör områden med stora 

utmaningar utan för att tekniken, designen och de kulturella uttrycken kan tillämpas på områden där 

de samhälleliga utmaningarna är stora.  

Även på det här området finns redan idag en stark verksamhet på Campus Norrköping. Den verksamhet 

och framförallt forskning som är knuten till Visualiseringscenter är väldigt framgångsrik. 

Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik har ingen motsvarighet på andra campus och är det 

civilingenjörsprogram som har starkast söktryck på Campus Norrköping. Kandidatprogrammet i Kultur, 

Samhälle och Mediegestaltning (KSM) skiljer sig innehållsmässigt från kulturverksamheten på Campus 

Valla där KSM har ett betydligt starkare fokus på den performativa sidan av kulturen – det praktiska 

uttrycket med dess tekniska aspekter har en central roll. Den skillnaden är också en viktig anledning 

till att KSM är en attraktiv utbildning för såväl studenter som arbetsgivare. Som en del i satsningen på 

                                                           
6 Begreppet Gestaltning har diskuterats såväl inom som utom utredningsgruppen. Det finns andra begrepp som 
skulle kunna användas för att beskriva det här profilområdet, vilket kan diskuteras i ett senare skede.  
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profilområdet Gestaltning skulle den performativa uttrycksinriktade aspekten av KSM kunna förstärkas 

ytterligare.   

Kandidatutbildningen i Grafisk design och kommunikation har väldigt bra söktryck, här efterfrågas det 

dock såväl påbyggnadsprogram som forskning och forskarutbildning. Ett problem i det sammanhanget 

är att LiU:s verksamhet på designområdet inte är avgränsat till Campus Norrköping – på Campus Valla 

finns det t.ex. väl etablerad designforskning på såväl institutionerna för datavetenskap (IDA) och 

industriell och ekonomisk utveckling (IEI). På IEI finns det t.ex. ett civilingenjörsprogram i Design och 

produktutveckling. För att en utvecklad designverksamhet inom profilområdet Gestaltning ska vara 

unik för Campus Norrköping och för att en inre konkurrenssituation inte ska utvecklas krävs det därför 

att designverksamheten inom området Gestaltning får en annan profil än den IDA och IEI. 

En helhet på Campus Norrköping 

Sammanfattningsvis föreslås följaktligen en utveckling och integrering av verksamheterna på fyra 

profilområden på Campus Norrköping. Det är tre områden där samhället står inför stora utmaningar 

och ett som utgör ett centralt verktyg i arbetet med att hantera de utmaningarna. Det är också 

områden som kräver mycket samverkan med varandra och framförallt med det omgivande samhället 

– profilområdena ligger även på det området i fas med förvätningarna på modern forskning och 

utbildning.  

 

 

De här satsningarna är av långsiktig natur – profilområdena utgör en tydlig orientering om inriktningen 

på verksamheten och därmed hur framtida resurser bör allokeras. Samtidigt är det viktigt att distinkta 

steg mot en integration och utveckling av verksamheterna inom varje profilområdet tidigt markerar 

riktning och styrka i det här arbetet. Framförallt behöver arbetet med att förbereda 

forskningsansökningar såväl internationellt (t.ex. Horizon 2020) och nationellt påbörjas omgående. 

Verksamheterna på alla fakulteterna på Campus Norrköping, tillsammans med vissa verksamheter på 
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Campus US och Campus Valla, behöver integreras i arbetet med att skapa ekonomiska förutsättningar 

för en stark utveckling på fyra för LiU och samhället oerhört viktiga områden.   

Förslagets relation till LiU:s strategikarta 

De föreslagna förändringarna relaterar till stora delar av LiU:s strategikarta.  Det liggande förslaget har 

förutsättningar att vidareutveckla och stärka samverkan med det omgivande samhället och därigenom 

bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap. Profilområdena Välfärdens utmaningar, 

Samhällsbyggnad, Yngre barns lärande och Gestaltning försöker alla relatera till samhällsutmaningar 

där LiU har ambitionen att bidra med såväl utbildning och forskning.  

Genom att satsa på tydliga profilområden med utbildningsprogram på Campus Norrköping 

vidareutvecklas också profilen av ett program- och campusuniversitet med innovativa, utmanande och 

studentaktiva utbildningar. Därmed skapar också utredningen förutsättningar för att attrahera och 

examinera eftertraktade studenter och doktorer för ett hållbart samhälle i en föränderlig värld.  

Ambitionen att skapa heltäckande vetenskapliga miljöer med såväl utbildning och forskning inom alla 

fyra profilområden relaterat till strategikartans ambition att stärka och utveckla internationellt 

slagkraftiga forskningsmiljöer som även tar ansvar för utbildning och samverkan. På så sätt kan LiU:s 

verksamhet på alla campus fortsätta att skapa och sprida forskningsresultat med internationell 

genomslagskraft.  

Sammantaget kan således de föreslagan förändringarna bidra till ett universitet med internationell 

lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas. En förutsättning för att de föreslagna 

förändringarna och profileringarna ska kunna utvecklas väl är emellertid att LiU visar förmåga att 

generera, prioritera och omfördela resurser till de föreslagna förändringarna.     
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6. Organisatoriska konsekvenser 

I såväl intervjuer med prefekter som i samtal i utredningsgruppen var det tidigt tydligt att tankar om 

organisering lätt hamnade i centrum. I utredningsgruppens övergripande tidsplan fastställdes det 

därför att det först skulle göras en inventering, därefter identifieras övergripande förslag och först 

därefter kunde det bli aktuellt att diskutera eventuella organisatoriska konsekvenser. Under 

utredningens gång har det framkomit såväl positiva som negativa omdömen om den 

institutionsöversyn som skedde 2006. Det som framförallt upplevts som problem är de institutioner 

som fått alltför mycket inslag av ”diverseområden” som försvårar ledning och styrning och där 

prefekten får ägna mycket tid åt administrativa processer.   

Det finns en rad faktorer som pekar på ett behov av att förändra den nuvarande 

organisationsstrukturen och då framförallt institutionstillhörigheten. I ett sådant eventuellt arbete 

behövs en logik för hur verksamheterna ska organiseras varav en sådan skulle kunna vara den 

geografiska placeringen.  Idag är t.ex. verksamheten på Campus Norrköping primärt uppdelad på en 

institution med tydlig teknisk prägel (ITN) och en annan institution som organiserar en stor av den 

övriga verksamheten (ISV). Därtill är en stor del av ISAK:s verksamhet förlagd till Campus Norrköping, 

vilket gör ISAK till en tvåcampusinstitution med betydande pendlingsproblem. Detsamma gäller 

Temainstitutionen, men där är pendlingsproblematiken framförallt koncentrerad till 

Miljövetarprogrammet och Centrum för klimatpolitisk forskning, som utgör en mindre del av Temas 

totala verksamhet. Ser man isolerat till pendlingsproblematiken finns det följaktligen ett behov av att 

hitta en bättre organisatorisk lösning för den verksamhet som är knuten till ISAK och Tema på Campus 

Norrköping.  

Ser man däremot till behovet av att utnyttja LiU:s kompetens på bästa möjliga sätt framkommer dock 

en annan logik med delvis andra scenarier. Med nuvarande ersättningsystem är det i stort sett alltid 

mer ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja befintliga lärare på den egna enheten/institutionen snarare 

än använda sig av lärare från andra enheter/institutioner. Det här systemet motverkar att de bäst 

kvalificerade lärarna används och premierar istället att enhetsansvariga och prefekter så långt som 

möjligt använder sina egna lärare oavsett kompetens. Sett till det höga antalet adjunkter på Campus 

Norrköping är det här ett reellt problem – en (onödigt?) stor del av utbildningen handhas av adjunkter 

även om det i många fall finns mer kompetent personal tillgänglig utanför den egna 

enheten/institutionen. Återigen, mot bakgrund av bl.a. Universitetskanslerämbetets utvärderingar är 

kompetensen en oerhört viktig faktor i kvalitetsarbetet och därmed en central aspekt av satsningarna 

på de här profilområdena. Ett sätt att hantera kompetensproblematiken är att ge beställningsenheter 

formellt oberoende av institutionsstrukturen i uppdrag att anlita den mest kompetenta lärarna till 

varje kurs. Eventuella förändringar i organisationsstrukturen skulle dock kunna vara ett annat sätt att 

beakta behovet av ett effektivt kompetensutnyttjande.  

En tredje logik för eventuella organisatoriska förändringar utgår ifrån behovet av att integrera 

verksamheterna på Campus Norrköping. Förutsättningarna för att samarbeta kring t.ex. 

komptensutnyttjade och forskning borde öka när verksamheterna på Campus Norrköping är 

organiserade under samma organisatoriska paraply. Utifrån ett sådant isolerat perspektiv skulle det 

finnas en poäng i att ha fyra olika institutioner på Campus Norrköping – en för varje profilområde. 

Verksamheterna på Medieteknik och KSM, vilka idag lyder under två olika institutioner och fakulteter 
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skulle i en gemensam institution få bättre förutsättningar att inte bara integrera sina verksamheter 

utan också finna nya spännande perspektiv och idéer i gränslandet mellan Medieteknik och KSM.  

En organisering av flera verksamheter inom samma institution är emellertid inte en garanti för att 

verksamheterna utbyter kompetens eller på annat sätt integreras. Det är också svårt att se att en 

eventuell förändring i institutionsstrukturen endast skulle ta hänsyn till en av ovanstående logiker. 

Beroende på hur behovet av förändring skiljer sig åt mellan olika enheter i relation till pendling, 

kompetens och integration kan det vara aktuellt med olika sorters logik för olika institutioner/enheter.  
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7. Reflekterande analys från utredningsledningen 

Syftet med det här kapitlet är att reflektera över vad vi kommit i kontakt med i utredningsarbetet. Det 

möter således inte upp mot några av direktivets att-satser. Kapitelet utgör snarare en analys över 

förutsättningarna för att genomföra utredningsarbetet.  

Uppdraget 

När vi fick förfrågan om att vara ordförande respektive sekreterare för FUF-utredningen insåg vi att 

det skulle bli en stor utmaning. Främst utifrån att förändringar inom universitetsvälden ofta betraktas 

som något bryter in i en kultur, där man är van att ha egen kontroll över utbildning och forskning, men 

också utifrån en direkt oro för förändringar av nuvarande organisationsstruktur. Som 

utredningsledning har vi olika kompetens, vilket visat sig värdefullt för uppdraget. Ordföranden har 

erfarenhet från förändringsarbete inom framförallt kommun, landsting och privata företag och hon 

har därutöver suttit i universitetsstyrelsen under flera perioder. Sekreteraren har med sin utbildning, 

forskning och anställning på Linköpings universitet haft god insyn i LiU:s olika delar och har också 

bidragit med erfarenhet från sin roll som tidigare kårordförande.   

Som ingång till överläggningarna hösten 2012 diskuterades tre utbildningar, som var i behov av 

ställningstagande och som sedermera utmynnade i ett direktiv. Utbildningarna har verksamhet på  

Campus Norrköping och trots direktivets skrivning om helhetsgrepp har det inneburit ett 

norrköpingsfokus från början. Utredningsledningen har haft intentioner att omsätta direktivets delar 

till hela universitet men kan konstatera att det till övervägande del kommit att handla om hur 

forsknings- och utbildningsutbudet fortsatt kan utvecklas och profileras på Campus Norrköping. 

Utredningsgruppen har bestått av dekaner från samtliga fakulteter och från Utbildningsvetenskap, tre 

studenter samt därutöver av prefekter, som har erfarenhet från universitetets olika campus och som 

på olika sätt har koppling till de nämnda utbildningarna. Gruppens konstitution har under 

utredningstidens gång varit uppe till diskussion och ifrågasättande vid flera tillfällen och där har vi som 

utredningsledning hänvisat till styrgruppens beslut. Vi kan dock konstatera att det troligtvis kommit 

att begränsa deltagarna, som redan inledningsvis varit kopplade till sina olika områden. 

Utredningsgruppen hade initialt svårt att komma igång med arbetet då det även från dekanernas sida 

fanns en rad frågetecken som behövde rätas ut, framförallt omkring styrgruppens roll och 

framtidsplanerna. Studenterna har framfört att arbetet i gruppen pendlat mellan stora visioner och 

mer precisa ställningstaganden, vilket har försvårat deras möjligheter att bidra till utredningsarbetet. 

De här faktorerna kom att fördröja utredningsgruppens arbete under våren. Höstens arbete har varit 

mer konkret och där de slutgiltiga förslagen vuxit fram i dialog, om än med mycket diskussion och 

överväganden. Dekanerna har vid olika tillfällen framfört att de ser det som naturligt att 

utredningsledningen lägger fram den slutgiltiga rapporten och att gruppen mer får karaktär av en 

referensgrupp. I samråd med styrgruppen beslutades i oktober att det är utredningsledningen som 

står som avsändare för slutrapporten, vilken bygger på allt det arbete som skett i utredningsgruppen 

och som har dokumenterats.  

Kulturell kontext 

Vi har flera gånger träffat på uppfattningar internt inom universitetet att utredningen troligtvis inte 

kommer utmynna i några större förändringar. Bl.a. har det tidigare genomförda Orakel-projektet tagits 
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som intäkt för att även denna utredning kan blåsa över utan några större avtryck. Då ordföranden satt 

med i styrgruppen för Orakel-projektet har en del av de bilderna kunnat realitetsanpassas. Det är dock 

anmärkningsvärt att det finns uppfattningar inom universitetet att utredningar inte behöver leda till 

några förändringar, trots tydliga direktiv som utgått från Universitetsstyrelsen. Vad som också blivit 

tydligt är att den projektstyrningsmodell, som universitetet valt att arbeta efter med tydliga roller för 

styrgrupp, projektledning och projektgrupp, inte är fullt accepterad i verksamheten.  

Vad som framkommit i utredningsgruppen är bilden att fakulteterna har haft olika beting vad gäller att 

konkret bidra till konkreta förändringar.  Vi har tagit upp detta med styrgruppen vid olika tillfällen och 

fått klart för oss att det är allas ansvar att bidra men att det inte handlar om ”rättvisa” rakt över. Vårt 

eget förhållningssätt har hela tiden varit att omsätta direktivet till tydliga utredningsområden, att alla 

i utredningsgruppen har haft ansvar att bidra till en gemensam helhet.  

Som slutsats kan dras att tydlighet i själva uppdraget är viktigt. Det fanns utbildningar inom Campus 

Norrköping där förändring var påkallad av olika skäl. Direktivet kom sedan att handla om hela 

universitetet där rektor önskade ett helhetsgrepp men där det varit svårt att få gehör för några 

förändringar. Att göra specifika utgångspunkter till generella görs ofta med goda förtecken för att visa 

på att det finns ett sammanhang och att alla ska vara berörda. Men vår erfarenhet är att det sällan 

löser det man vill komma åt. Det hade troligtvis varit bättre med ett direktiv som tydligt visade vilka 

problem som skulle lösas och att uppdraget därefter skulle vara att se över hela universitetet.  

Som slutsats kan också dras att det funnits olika bilder av förankringen av utredningens direktiv, vilket 

bl.a. utmynnat i onödiga diskussioner i olika ledningsråd och i utredningsgruppen. Ur retrospektiv 

synpunkt kan konstateras att det troligtvis även haft samband med uppdragets komplexitet. Med en 

tydligare samstämmighet kring utredningens uppdrag och upplägg hade det funnits bättre 

förutsättningar för ett gemensamt slutligt ställningstagande. Sist men inte minst hade ytterligare 

personer, som varit mer fria och obundna, kunnat knytas till utredningsgruppen, vilket direktivet också 

tillät. Däremot har ett stort antal kontakter skett i utredningsarbetet inklusive en workshop med ett 

25-tal personer, som anordnades under slutet av utredningsarbetet.  

Förändringsbenägenhet 

Verksamheten på Linköpings universitet har vuxit fram under drygt 40 år med en ständig expansion av 

svensk universitets- och högskoleverksamhet. Etableringen av Campus Norrköping är bara ett tydligt 

exempel på de nationella politikernas vilja och tilltro till att en expanderande högskolesektor är bra för 

Sverige. När t.ex. kommuner och landsting på allvar tvingades börja anpassa sin verksamhet i samband 

med den ekonomiska krisen på 1990-talet var budskapet från statsmakterna tydliga: universiteten och 

högskolorna ska fortsätta att expandera. Det finns verksamheter vid Linköpings universitet som vid 

några enstaka tillfällen har tvingats att skära i verksamheten. I det stora hela har emellertid de yttre 

förutsättningarna inte tvingat fram en kultur där man ständigt eftersöker mer kostnadseffektiva 

lösningar. Därutöver är forskare och universitetslärare generellt kultiverade till att kritiskt granska och 

ifrågasätta olika former av auktoriteter, som vi har kunnat erfara i FUF-utredningen. Vi har som 

utredningsledning blivit respektfullt bemötta av verksamhetsföreträdare och nästan alltid fått höra 

avslutningsfrasen ”Lycka till!” på ett sätt som tydligt antyder att det här är ett svårt uppdrag som man 

själv gärna håller sig ifrån.  
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De svenska universitetens verksamheter har följaktligen till stora delar vuxit fram organiskt. Det är 

många gånger personer i verksamheterna som har identifierat, fått pengar - ofta externa medel - samt 

implementerat idéer som resulterat i forsknings- och utbildningsprogram. Styrning ovanifrån har 

därför stundtals betraktats som mer eller mindre ”klantiga” initiativ som förstör mer än de gör nytta. 

Verksamheterna har därmed utvecklats till att bli relativt självgående, vilket generellt sett är positivt 

utifrån enskilda begränsade verksamhetsperspektiv. Utifrån ett övergripande strategiskt perspektiv 

ser vi det som ett problem: beredskapen för att identifiera och genomföra förändringar som är 

relaterad till universitetets övergripande strategiska behov framstår som bristfällig. Det har i 

utredningen t.ex. framkommit förväntningar på att det med styrning ovanifrån bör följa ekonomiska 

incitament – d.v.s. att förändringsförslag ”sockras” för att de ska vara intressanta.   

Strategisk styrning och ledning 

Vi har i utredningen många gånger kommit i kontakt med begreppet ”LiU-hatten”, d.v.s. att personer i 

ledande ställning förväntas vara med och ta ansvar för universitetets övergripande strategiska behov 

och intressen. Det har t.o.m. framförts av rektor att ”LiU-hatten” ska vara på som nattmössa och 

således aldrig får tas av. Samtidigt finns det många gånger förväntningar på att den formella ledaren 

främst ska ”skydda” den egna verksamheten och ge medarbetarna möjlighet att arbeta självständigt.  

I en sådan här utredning är det därför naturligt att det uppstår svårigheter med att kombinera 

verksamheternas förväntningar på skydd från styrning med de förväntningar som ett övergripande 

strategiskt universitetsperspektiv som ”LiU-hatten” föreskriver. Oftast har det varit det senare som fått 

stå tillbaka i den balansgången.  

I utredningsgruppen har det på ett liknande sätt framkommit motvilja mot att behöva ta hänsyn till 

några politiska aspekter i utredningsarbetet, såväl ”interna” som ”externa”. Vi kan se att det som 

betecknas som interna politiska aspekter många gånger handlar om universitetets övergripande 

strategiska styrning. Det som i gruppen beskrivits som externa politiska aspekter handlar ofta om 

faktorer relaterade till det omgivande samhället, såsom regionalpolitiska frågor.  Vår syn är att de utgör 

självklara delar av LiU:s viktiga samverkansuppgift, vilket bl.a. tydligt framgår i universitetets 

strategikarta. Rent konkret har företrädare för Norrköpings kommun och Landstinget i Östergötland 

visat stort intresse medan intresset från Linköpings kommun har kommit in sent i utredningen.  

Det har under utredningens gång också blivit tydligt att personer i ledande ställning är mycket 

uppbokade med sammanträden. Det har bl.a. yttrat sig i att det med kort varsel har varit svårt att få 

till möten där t.ex. strategiska övergripande frågor kan diskuteras och nya idéer utvecklas. Utan att ha 

full insyn i universitetets arbetsordning frågar vi oss också om det med ett så intensivt mötesschema, 

såväl övergripande som motsvarande på enskilda fakulteter, finns förutsättningar för den eftertanke 

och det långsiktiga strategiska visionsarbete som är nödvändigt i en föränderlig omvärld.   
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Bilaga 1 Utredningens direktiv 

 

Direktiv om det framtida utbildnings- och 

forskningsutbudet och dess förläggning till 

universitetets skilda campus 
 

Linköpings universitets huvudsakliga strategi när det gäller 

utbildningen är att attrahera och examinera studenter för ett 

hållbart samhälle i en föränderlig värld. För att detta skall uppnås, 

framgår det vidare av strategin, är det nödvändigt att 

vidareutveckla den väl etablerade profilen av att vara ett program- 

och campusuniversitet med innovativa, utmanande och 

studentaktiva utbildningar med hög kvalitet. Universitetet har 

under många år framstått som ett av de ledande universiteten i 

landet när det gäller kvaliteten i grundutbildningen och 

examinerat studenter som lyckats väl på arbetsmarknaden. 

Konkurrensen har dock hårdnat och rektor har i sin 

omvärldsanalys visat på nödvändigheten av att intensifiera arbetet 

med att än mer förbättra kvaliteten i utbildningarna och därmed 

även fortsättningsvis vara ett universitet som presumtiva 

studenter söker sig till i första hand. Vi vet också att 

rekryteringsunderlaget kommer att minska de närmaste åren. Ett 

led i detta arbete är det pedagogiska språng som rektor initierat. 

Detta tar fasta på att ytterligare förbättra kvaliteten i 

utbildningarna, utveckla de pedagogiska innovativa lärmiljöerna 

och se över utformningen av studenternas lärmiljöer.  

 

I grunden är det dock utbildningsutbudet samt utbildningens 

innehåll och relevans som avgör om vi även framgent skall kunna 

attrahera studenter och då helst de som i första hand söker till 

Linköpings universitet. Även kvaliteten i forskningsanknytning 

spelar en avgörande roll. Vidare är det nödvändigt att skapa en 

balans i utbudet mellan universitetets olika campus och optimera 

användningen av universitetets lokaler, både de befintliga och 

eventuella nya förhyrningar. Det är rektors uppfattning att det är 

nödvändigt att ett helhetsgrepp tas när det gäller det framtida 

utbildningsutbudet och lokaliseringen av detsamma. 

 

Mot denna bakgrund och den diskussion som fördes vid 

universitetsstyrelsens strategiska överläggningar den 5 november 

beslutar styrelsen att tillsätta en utredningsgrupp som ges följande 

direktiv: 

 

- inventera nuvarande utbildnings- och forskningsutbud samt 

fördelningen av dessa på universitetets olika campus  

- sammanställa och analysera de pågående diskussioner som 

förs över expansion eller minskning av vissa utbildningar 
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- analysera de faktorer som påverkar förutsättningarna för 

framtida utbildningsutbud och forskning 

- sammanställa fakulteternas framtidsplaner när det gäller 

förändringar i utbildningsutbud och forskning 

- se över möjligheterna att etablera nya utbildningar och 

forskningsprofiler över fakultetsgränserna 

- beskriva balansen mellan grundutbildning och forskning på 

respektive campus och redovisa hur 

forskningsanknytningen kan förbättras för de utbildningar 

där forskningsanknytningen inte kan anses vara tillräcklig. 

 

Gruppen skall mot bakgrund av den analys som gjorts med 

utgångspunkt i ovan angivna punkter även föreslå möjliga 

lokalmässiga förändringar av vissa utbildningar och 

forskningsområden. 

 

Gruppen skall också redovisa vilka organisatoriska konsekvenser 

de olika förslagen kan medföra.  

 

Universitetsstyrelsen ger rektor i uppdrag att utse vilka som skall 

ingå i utredningsgruppen; i gruppen skall representanter från 

universitetsstyrelsen, universitetsledningen, fakulteterna, 

institutionerna och studenterna finnas med. Därutöver beslutar 

rektor, om ytterligare personer som inte tillhör de kategorier som 

nämns ovan, skall ingå i utredningsgruppen. Viktigt är att arbetet 

sker i nära dialog med den verksamhet inom universitet som 

berörs av de förslag som gruppen kommer att lägga fram. 

 

Gruppen skall avge en delrapport den 10 juni 2013 och redovisa 

sitt slutliga förslag för universitetsstyrelsen den 7 november 2013. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess 

sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt 

Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun, prorektor 

Karin Fälth-Magnusson och övriga ledamöterna, Jenny 

Andersson, Per-Erik Ellström, Magnus Hall, Lars Hultman, 

Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, 

Agneta Westerdahl, Maria Ågren, Jan-Erik Ögren och Karin 

Öllinger. Vidare har närvarit personalföreträdaren Örjan 

Lönnevik, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, 

revisionschefen Margareta Fallsvik, chefsjuristen Göran 

Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, 

universitetsdirektören Kent Waltersson samt biträdande 

universitetsdirektör Mats Arwidson, den sistnämnde 

föredragande. 
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Bilaga 2 Förkortningar 

 

Institutioner 

IBL Beteendevetenskap och lärande (Valla)  

IDA Datavetenskap (Valla)  

IEI Ekonomisk och industriell utveckling (Valla) 

IFM Fysik, kemi och biologi (Valla)  

IKE Klinisk och experimentell medicin (US) 

IKK Kultur och kommunikation (Valla) 

MAI Matematiska institutionen (Valla)  

IMH Medicin och hälsa (US) 

IMT Medicinsk teknik (US) 

ISV Samhälls- och välfärdsstudier (Norrköping) 

ISAK Studier av samhällsutveckling och kultur (Valla och Norrköping)  

ISY Systemteknik (Valla) 

ITN Teknik och naturvetenskap (Norrköping)  

Tema Tema (Valla och Norrköping) 

  

Förkortningar (urval) för utbildningsprogram som omnämns i rapporten 

(I parentesen anges de campus där utbildningarna bedrivs ht 2013) 

DPU Civilingenjörsutbildning i Design och produktutveckling (Valla) 

ED Civilingenjörsutbildning i Elektrodesign (Norrköping) 

Förskola Förskollärarutbildning (Norrköping) 

Fritidshem Grundskollärarutbildning i fritidshem (Norrköping) 

F-3 Grundskollärarutbildning årskurs F-3 (Valla och Norrköping) 

4-6 Grundskollärarutbildning årskurs 4-6 (Valla) 

GDK Grafisk design och kommunikation (Norrköping) 

I Civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi (Valla) 

KSM Kultur, samhälle och mediegestaltning (Norrköping) 

KTS  Civilingenjörsutbildning i Kommunikation transport och samhälle (Norrköping) 

M Civilingenjörsutbildning i Maskinteknik (Valla) 

SKA Samhälls- och kulturanalys (Norrköping) 

SSK Sjuksköterskeutbildning (US och Norrköping) 

Y Civilingenjörsutbildning i Teknisk fysik och elektroteknik (Valla) 

Ämneslärare Ämneslärarutbildning årskurs 7-9 samt gymnasiet (Valla)  

  

http://www.liu.se/ibl/
http://www.ida.liu.se/
http://www.iei.liu.se/
http://www.ifm.liu.se/
http://www.hu.liu.se/ike/
http://www.liu.se/ikk/
http://www.mai.liu.se/
http://www.imh.liu.se/
http://www.imt.liu.se/
http://www.isv.liu.se/
http://www.isak.liu.se/
http://www.isy.liu.se/
http://www.itn.liu.se/
http://www.tema.liu.se/
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