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Strategi för rekrytering till anställningar som  
professor och universitetslektor vid Linköpings 
universitet 2005-2012 

 
 

 
I  Bakgrund 

Universitetets framtid är beroende av förmågan att rekrytera personer 
till  ledande  anställningar  som  lärare/forskare.  Innehavarna  av  dessa 
anställningar  har  avgörande  betydelse  för  genomförande  av  utbild‐
ning och  forskning,  för utveckling  och  ledning  liksom  för  att  trygga 
verksamhetens  finansiering. Under de närmaste  tio åren skall en stor 
del  av  lärarna  vid  Linköpings  universitet  (LiU)  ersättas  p  g  a  pen‐
sionsavgångar. För LiU innebär det att 40 procent av professorerna och 
24 procent av universitetslektorerna går i pension fram till 2012 (bilaga 
1).  Eftersom  andra  universitet  samtidigt  står  inför  omfattande  pen‐
sionsavgångar, kommer konkurrensen om  såväl  internationellt  fram‐
stående forskare som personer som står i början av sin forskarkarriär, 
att vara hård. Den nivå på fakultetsanslagen som statsmakten lagt fast 
innebär  att LiU generellt  sett  inte kan  erbjuda  lika goda villkor  som 
andra större universitet och fackhögskolor. LiU måste därför söka at‐
trahera de bästa lärarna/forskarna genom att tillhandahålla en särskilt 
lockande akademisk miljö i bredare mening, skräddarsydd för de per‐
soner som universitetet vill rekrytera och  i vissa  fall  företa extraordi‐
nära satsningar. Exempel på konkurrensfördelar för LiU är det omfat‐
tande mång‐ och tvärvetenskapliga samarbetet inom forskning och ut‐
bildning. Linköping som stad och region har dessutom andra konkur‐
rensfördelar än storstadsregionerna.  
 
LiU har tagit ett antal steg i riktning mot en högre grad av professiona‐
litet när det gäller strategi och process vid rekrytering till anställningar 
som professor och universitetslektor. Ytterligare åtgärder måste dock 
vidtas för att ge LiU det försteg framför andra universitet och högsko‐
lor som konkurrenssituationen och målsättningarna  för universitetets 
utveckling nödvändiggör. Av det  skälet har  rektor uppdragit  till un‐
dertecknade att ansvara  för projektet ”Strategi  för  rekrytering  till an‐
ställningar som professor och universitetslektor”. 
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II  Uppdraget 
Rekryteringsstrategin skall 
 ta sin utgångspunkt i LiU:s strategikarta 
 bygga på LiU:s grundläggande värderingar 
 vara möjlig att utvärdera 
 vara hållbar under perioden 2005 - 2012 

 
Strategin skall ge LiU förutsättningar 
 att vara en nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig  

arbetsgivare 
 att rekrytera professorer och universitetslektorer som bedriver 

internationellt excellent forskning  
 att rekrytera professorer och universitetslektorer som stärker och  

utvecklar internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer 
 att uppnå en stabil forskningsfinansiering 
 att rekrytera professorer och universitetslektorer som erbjuder  

utbildning i internationell toppklass 
 att examinera studenter och doktorander av internationell toppklass 
 att satsa på internationellt konkurrenskraftiga master- och  

forskarutbildningsprogram 
 
 
 
 

III Strategisk rekrytering 

Rekryteringsstrategin  bygger  på  grundförutsättningen  att  LiU  har 
förmåga att på de tre organisatoriska nivåerna (rektor, fakultet, institu‐
tion)  utveckla  en  samsyn  i  fråga  om  prioriteringar  och  styrning  av 
verksamheten. LiU:s närmaste  framtid  kommer  att  karaktäriseras  av 
ett aktivt internt prioriterings‐ och omfördelningsarbete. Prioriterings‐ 
och omfördelningsarbetet innebär att det blir viktigt att skapa rullande 
verksamhets‐ och kompetensplaner. 
  
Eftersom de kommande åren  innebär att många professorer och uni‐
versitetslektorer går i pension kommer ekonomiska resurser att frigö‐
ras för bedömning och eventuell omdisponering. Detta ger universite‐
tet möjlighet  att  prioritera  verksamhet  i  linje med  LiU:s  strategi  för 
forskning samtidigt som forskarutbildningens och grundutbildningens 
behov tillgodoses. Målet är att styra resurser till befintliga livskraftiga 
forskningsområden och göra strategiska satsningar på nya forsknings‐
miljöer samtidigt som grundutbildningen utvecklas över hela fältet. 
 
Detta skapar möjligheter  för LiU att  ta  förnyade grepp  inför  rekryte‐
ring.  Samtidigt  ställs  institutionerna  inför  utmaningen  att möta  den 
rörliga pensionsåldern, delpension från 61 år och rätt att arbeta till 67 
års ålder. Den  rörliga pensionsåldern kan  innebära  svårigheter efter‐
som LiU saknar resurser för att finansiera dubbla anställningar då pro‐
fessorer/ universitetslektorer  vill  arbeta deltid  och/eller  arbeta  till  67 
års ålder samtidigt som nyrekryterad kompetens arbetar sig  in  i mil‐
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jön. Någon gång kan en dubbelbemanning vara befogad, till exempel 
när en speciellt intressant kandidat till en anställning identifierats. Fa‐
kulteterna måste ha beredskap för att sådana situationer kan uppstå.  
 
Förutom den rörliga pensionsåldern står LiU inför följande utmaning‐
ar vilka kommer att påverka rekryteringsarbetet och som kan innebära 
en negativ  konkurrenssituation  gentemot  andra universitet  och hög‐
skolor: 
 
– låga fakultetsanslag  
– få meriteringsanställningar (forskarassistenter och post doc) relativt 
övriga läraranställningar 

– universitetslektorer vid LiU kan idag i stort sett endast bedriva 
forskning om de har extern finansiering 

– otydlighet i fråga om rektors, fakulteternas och institutionernas rol‐
ler och ansvar i rekryteringsärenden 

– karriärplanering för lärare/forskare i början av karriären saknas 
– balans mellan kärnkompetens och stödkompetens 
 
Vidare  påverkas  rekryteringsarbetet  av  följande  förutsättningar  som 
LiU i dagsläget inte direkt kan påverka:  
 
– högskolelag och högskoleförordning som sätter ramarna för  
rekryteringsarbetet  

– befordringsreformen 
– svårigheter för etablerade forskare att bryta upp från en socialt  
etablerad tillvaro för anställning vid LiU, särskilt där partnern  
också har ett kvalificerat yrke 

– föreställningar hos unga akademiker om vad en akademisk  
karriär innebär och om denna betraktas som så attraktiv att de  
är beredda att satsa flera år av meriteringsarbete för en tämligen  
osäker framtid 

 
 

 
 

IV  Styrinstrument för strategisk rekrytering  
Verksamhets- och kompetensplaner 
Rekryteringsstrategin kan inte leva sitt eget liv utan måste kopplas till 
fakulteternas verksamhets‐ och kompetensplaner. Fakulteterna ansva‐
rar,  tillsammans med  institutionerna och  forskningsmiljöerna,  för ar‐
betet med  verksamhets‐  och  kompetensplaner  för  forskning  och  ut‐
bildning. Planerna skall revideras vart tredje år. För kontinuitet i verk‐
samheten krävs dock att planeringen  ständigt är uppdaterad och att 
avstämning mellan  institutioner  och  fakultet  årligen  sker  i  samband 
med budgetarbetet. Genom systematiskt arbete med verksamhets‐ och 
kompetensplanering  får  institutioner och  forskningsmiljöer möjlighet 
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att  påverka  identifiering  av  nya  potentiellt  starka  forskningsmiljöer 
samt rekryteringsbehov och samtidigt vara delaktiga i arbetet med om‐
priorioteringar av resurser mellan redan etablerade forskningsmiljöer. 
 
Genom  koncentration  av  resurser  kan  LiU  stärka  existerande  starka 
forskningsmiljöer,  samt  offensivt  identifiera  och  utveckla  nya  starka 
miljöer. Även om det är angeläget att det  finns utrymme  för stöd  till 
enskilda  forskare  och  utveckling  av  nya  forskningsmiljöer med  hög 
vetenskaplig potential så kan en koncentration av resurser innebära att 
riktigt små forskningsmiljöer inte skapas vid LiU. Den inre dynamiken 
vid resurskoncentration  inom universitetet kommer att  innebära akti‐
va prioriteringar. Prioriteringsarbetet skall även omfatta en analys av 
relationen mellan  kärnkompetens  och  stödkompetens. Omstrukture‐
ring och avveckling av forskningsmiljöer blir vanligare än idag. För att 
långsiktigt erhålla medfinansiering från LiU krävs att forskningsmiljö‐
erna erhåller extern finansiering.  
 
Varje  fakultet  skall  fördela  sina  resurser  över många  forskningspro‐
gram  och  måste  göra  avvägningar  mellan  institutioner  och  olika 
forskningsmiljöers egna prioriteringar. Därför måste varje fakultet ut‐
veckla  tydliga kriterier  för bedömning av  forskningsmiljöernas resul‐
tat. Omfördelnings‐  och  prioriteringsprocessen  skall  vara  tydlig  och 
berörda  institutioner och forskningsmiljöer skall på ett tidigt stadium 
få kännedom om att  fakulteten planerar att dra  in anställningar eller 
på annat sätt omfördela resurser.  
 
Verksamhetsplanerna ger fakulteterna och institutionerna ett underlag 
för vilken befattningsstruktur som krävs för att utföra utbildnings‐ och 
forskningsuppdragen, vilken balans som skall råda mellan olika lärar‐
befattningar och vilka strategiska rekryteringar som skall genomföras. 
Analysen skall även omfatta befordrade professorer och universitets‐
lektorer. 
 
Konsekvensanalys 
De  rekryteringsbehov  som  uppstår  på  institutionerna  skall  relateras 
till verksamhetsplanen och förankras i dialog med berörda fakulteter. 
Prioriteringarna måste göras i relation till både forsknings‐ och grund‐
utbildningsuppdragen.  I  linje med  de  strategiska  ambitionerna  skall 
grundinställningen  vid  konsekvensanalysen  vara  att  i  mån  av  att 
grundutbildningsuppdraget utförs i enlighet med uppsatta strategiska 
mål, skall LiU uteslutande sträva efter att rekrytera excellenta forskare.  
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 Rekryteringsstrategin skall kopplas till verksamhets- och  

kompetensplaner. 
 

 Fakulteterna ansvarar för arbetet med verksamhets- och kompetens-
planering. Arbetet skall bedrivas i samarbete med institutioner och  
forskningsmiljöer. 

 
 Verksamhets- och kompetensplanerna skall revideras vart tredje år  

och årligen stämmas av i samband med budgetarbetet. 
 

 Rekryteringsbehov som uppstår på institutionerna skall relateras till  
verksamhets- och kompetensplanen och förankras i dialog med  
fakulteterna (konsekvensanalys).  
 

 
 
 

V Differentierad rekrytering 
 
Alla anställningar vid LiU skall konkurrensutsättas genom bred utlys‐
ning. Rekryteringsarbetet skall inledas med att identifiera för LiU int‐
ressanta  kandidater,  vilket  bör  ske  i  rekryteringskommittéer.  Detta 
gäller  lärare/forskare på alla nivåer. LiU:s rekryteringsstrategi bygger 
på visionen att alla forskare skall undervisa och alla lärare skall forska. 
Excellenta disputerade  forskare  som medverkar  i grundutbildningen 
ger god  anknytning  till  forskningsfronten och detta  är  essentiellt  för 
studenternas lärande.  
 
För att bibehålla och utveckla den goda utbildningskvaliteten som LiU 
är känt för krävs att alla lärare/forskare drivs av att i sin professionella 
verksamhet vara goda och  inspirerande pedagogiska föredömen. LiU 
är ett utpräglat programuniversitet med  starkt  inslag av professions‐
utbildningar, vilket kräver en bred lärarkompetens. För genomförande 
av grundutbildningsuppdraget krävs förutom disputerade lärare som 
professor  och universitetslektorer  också  icke‐disputerade  lärare, uni‐
versitetsadjunkter.  Universitetsadjunkter  bidrar  vid  sidan  om  lärare 
med vetenskaplig skolning med andra väsentliga kompetenser, såsom 
yrkespraxis och beprövad erfarenhet. Universitetsadjunkter tillför med 
sin samlade kompetens ett mervärde särskilt  inom professionsutbild‐
ningarna  som  t  ex  vård‐,  teknik‐  och  lärarutbildningar.  För  att  LiU 
skall uppfylla sina utbildningsuppdrag behövs  lärare/forskare som är 
beredda att skola studenterna  inför yrkeslivet utanför akademin. Här 
spelar universitetsadjunkters kompetens också en mycket viktig roll. 
 
LiU har de förutsättningar som krävs för att arbeta med strategisk och 
differentierad  rekrytering när det gäller  all kompetens utom när det 
gäller befordringar, en process som  lever sitt eget  liv. Det  finns  inget 
verksamhetsperspektiv kopplat  till beslut om befordran  till professor 
och universitetslektor. För att befordringssystemet skall bli en del av 
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LiU:s rekryteringsstrategi krävs att institutionerna och fakulteterna har 
en extremt lång framförhållning. 
 
Balanserad struktur av läraranställningar 
Eftersom  rekrytering  av  mycket  framstående  lärare/forskare  kräver 
stora resurser kan LiU:s gemensamma mål inte realiseras om alla pen‐
sionsavgångar  rutinmässigt  ersätts  på  samma  befattningsnivå.  De 
ekonomiska resurser som genereras  i samband med pensionsavgång‐
arna  skall  koncentreras  till  ett  mindre  antal  professorer  med  stark 
forskningsverksamhet och extern finansiering. Detta ger samtidigt ut‐
rymme  för att öka antalet meriteringsanställningar. Genom en  sådan 
omfördelning uppnås en mer balanserad lärarstruktur av läraranställ‐
ningar. 
  
Professorer 
Rekrytering av professorer styrs  i  första hand av  forskningens behov 
kopplat till redan etablerade forskningsmiljöer eller till nya potentiella 
forskningsmiljöer. För att rekrytera internationellt excellenta professo‐
rer måste  forskningsmiljön  tillsammans med  rekryteringskommittén 
identifiera och söka aktivt efter lämpliga kandidater. Annonsering i in‐
ternationella och nationella fora visar LiU utåt och kan bredda skaran 
av  sökande.  Fakulteternas  verksamhetsplaner  och  anställningens  fi‐
nansieringsform skall vara utgångspunkten när villkor  till nyrekryte‐
rade  professorer  skall  förhandlas.  Fakultetsfinansiering  kan  ha  olika 
lång sikt, olika volym och kan vara i olika grad kopplat till uppnådda 
resultat. Fakultetsfinansiering skall följas upp och relateras till fakulte‐
tens budget. 
 
”Five-star”-professorer 
Under perioden  2005–2012  skall LiU  rekrytera  fem  till  tio  excellenta 
forskare i internationell toppklass som kan ge särskild lyskraft till LiU. 
Dessa ”five‐star”‐professorer skall befinna sig i forskningsfronten och bl a 
bygga strategiska och starka forskningsmiljöer samt generera stora ex‐
terna  forskningsanslag.  De  skall  generera  internationellt  ledande 
forskning  inom  sina  respektive  områden. LiU:s professorer  skall ges 
möjlighet att ge förslag på ”five‐star”‐professorer som kan vara intres‐
santa  för LiU. Rektor bör  inrätta en stående kommitté som bearbetar 
förslagen. Särskilda satsningar från Rektor krävs för att initialt kunna 
finansiera lön och övriga villkor som är förenade med anställningar för 
”five‐star”‐professor. 

 
Universitetslektorer 
Rekrytering  av  universitetslektorer  styrs  av  forsknings‐  och/eller 
grundutbildningsbehov. Anställningar som universitetslektor skall ut‐
lysas genom  annonsering både  internationellt och/eller nationellt be‐
roende  på  vilket  område  anställningen  avser.  Utgångspunkten  för 
LiU:s  rekryteringsstrategi  är  att  nyrekryterade  universitetslektorer 
skall beredas möjlighet att fördela sin arbetstid mellan både utbildning 
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och forskning. Forskningsutrymme  inom tjänsten är en viktig konkur‐
rensfaktor men begränsas av LiU:s ekonomiska förutsättningar. Fakul‐
teternas  verksamhetsplan  och  ekonomiska  förutsättningar  skall  vara 
utgångspunkt när  institutionen  i dialog med fakulteten  i varje enskilt 
fall diskuterar möjligheten  till  forskningsutrymme  inför  arbetet med 
anställningsprofilen. I kungörelser av anställning som universitetslek‐
tor skall förutsättningarna avseende forskningsutrymmet tydligt fram‐
gå. För nyrekryterade universitetslektorer skall  forskningsstödet vara 
tidsbegränsat. Därefter ges forskningstid och stöd  i mån av att extern 
finansiering erhålles. 
 
”LiU-forskarassistenter” 
LiU skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär till 
anställningar  som  forskarassistent.  LiU  skall  vartannat  år,  genom 
samordning mellan fakulteterna, annonsera 10 ‐ 15 institutionsobund‐
na  anställningar  som  forskarassistent,  en  anställning  som  benämns 
”LiU‐forskarassistent”. Anställning som LiU‐forskarassistent skall an‐
nonseras internationellt och/eller nationellt i lämpliga fora. Detta är en 
satsning för att attrahera personer som står i början av sin forskarkar‐
riär.  Som  kvalifikationskrav  till  en  LiU‐forskarassistentanställning 
skall sökande bl a ha arbetat som post‐doc vid annat universitet. Inne‐
havare av anställningarna kommer att vara potentiellt excellenta fors‐
kare och därför skall innehavarna också erhålla ett startbidrag. Ambi‐
tionen bör vara att dessa forskarassistenter under sina fyra år som an‐
ställningen varar skall etablera en egen forskargrupp finansierad med 
egna externa medel.  
 
Fullt utbyggt  innebär denna satsning 20‐30 ”LiU‐forskarassistenter”  i 
systemet  till en kostnad av 10  ‐ 15 miljoner kronor/år. Fram  till 2012 
skall LiU ha genomfört tre rekryteringsomgångar av LiU‐forskarassis‐
tenter och 30‐45 personer har  fått denna möjlighet att utvecklas  som 
forskare. Detta är en kraftfull  strategisk  satsning på den nya genera‐
tionens forskare med potential att bli framgångsrika inom LiU. Det är 
därför av stor vikt att institutioner och fakulteter mer långsiktigt tar till 
vara  de  möjligheter  till  sådan  konkurrenskraftig  verksamhet  som 
”LiU‐forskarassistenterna” genererar. Denna satsning bör regelbundet 
utvärderas med början 2010. 
 
Innehavarna  av  ”LiU‐forskarassistentanställningarna”  skall  bilda  ett 
nätverk (Junior‐faculty) med viss programverksamhet inriktad på hur 
man  startar  en  egen  forskargrupp  och  innehåller  bl  a  seminarier/ut‐
bildning i handledning, hur man söker forskningsmedel och genomför 
kommersialisering. Till en sådan programverksamhet kan även andra 
forskarassistenter ansluta. 
 
”LiU-post doc-program” 
LiU  skall  årligen  ledigförklara  sex  till  åtta  2‐åriga  anställningar  som 
”LiU‐post doc”. Det saknas en nivå i karriärstegen och ”LiU‐post‐doc‐
programmet” skall öka möjligheterna till meritering för dem som nyli‐
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gen avlagt doktorsexamen. Av forskningspolitiska propositionen framgår 
att  regeringen  inte avser  föreslå någon ny postdoktoral anställnings‐
form. LiU bör dock undersöka möjligheten, att efter en överenskom‐
melse med  de  lokala  fackliga  organisationerna,  få  genomföra  ”LiU‐
post doc‐programmet” som en försöksverksamhet.  
 
Innehavarna av ”LiU‐post doc” skall under minst sex månader verka i 
en forskningsmiljö vid ett annat universitet, i Sverige eller utomlands. 
Ett  sådant  post  doc‐program  bör  leda  till  ökad  konkurrenskraft  om 
forskningsanslag  i  eget  namn  och/eller  i  en  grupp  tillsammans med 
andra och ge bättre  förutsättningar att komma  i  fråga  för utlysta an‐
ställningar. Fullt utbyggt innebär denna satsning c:a 15 ”LiU‐post doc” 
i  systemet  till en kostnad av 8 miljoner kronor/år. Fram  till 2012 har 
varje fakultet vid 6 tillfällen utannonserat sammanlagt ett 40‐tal ”LiU‐
post  doc”.  LiU‐post  doc‐programmet  skall  utvärderas  regelbundet 
med början 2010. 

 
 
Konkurrensutsättning  
Anställningar skall tillsättas i konkurrens och annonseras i internatio‐
nella och nationella fora av betydelse för anställningens forskningsfält. 
 
Aktivt sökarbete 
Rekryteringskommittén skall i samarbete med institutioner och forsk‐
ningsmiljöer bedriva ett aktivt sökarbete för att rekryteringar till LiU 
skall kunna nå målen om excellens. Detta gäller lärare/forskare på alla 
nivåer, och är extra viktigt vad avser nyckelkompetenser. 
 
Tydlig och effektiv rekryteringsprocess  
LiU skall utarbeta en tydlig beslutsordning för om vem som gör vad, 
när och hur det går till, liksom om vem som ansvarar och vem som  
beslutar i processens olika steg. Varje aktör i rekryteringsprocessen 
måste vara medveten om sin roll och sitt ansvar. 
 
 
Särskilda satsningar och omprioriteringar 
De ekonomiska resurser som genereras i samband med generations‐
skiftet och genom aktivt omprioriteringsarbete (antalet professorer 
minskar) ger förutsättningar till följande strategiska satsningar och 
omprioriteringar: 
• Fem till tio excellenta ”five‐star‐professorer” 
• Minska antalet professorer och öka antalet meriteringsanställningar 
• De professorer som rekryteras skall ha en stark forskningsverk‐

samhet och extern finansiering samt erbjudas attraktiva ”startpaket” 
• Nyrekryterade universitetslektorer skall kunna erhålla forskning 

inom ramen för anställningen 
• 10 ‐ 15 institutionsobundna ”LiU‐forskarassistenter”  

vartannat år 2006 ‐ 2012 
• 6 ‐ 8 tvååriga ”LiU‐post doc” varje år 2006 ‐ 2012 
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VI   Karriärplanering 
Strategisk karriärplanering skall  leda  till goda utvecklingsmöjligheter 
för den  enskilde  läraren/forskaren och  skapa  förutsättningar  till god 
bemanningsplanering. Vidare vidgar karriärplaneringen lärarens/fors‐
karens intellektuella bas genom erfarenheter från olika forsknings‐ och 
undervisningsmiljöer. Karriärplaneringen  skall underlätta  rörligheten 
i den akademiska karriären och utveckla det internationella kontaktnä‐
tet. För etablerade  lärare/forskare  skall medarbetarsamtalen utnyttjas 
för karriärplanering. 
 
LiU skall framförallt utveckla en stark och målmedveten karriärplane‐
ring  för  lärare/forskare som är  i början av sin karriär. Det  rör dokto‐
rander i slutfasen av sina studier och disputerade med tidsbegränsade 
anställningar som t ex forskarassistent. 

 
Karriärplanering för doktorander och disputerade med tidsbe-
gränsade anställningar 
Doktorander skall mot slutet av sin forskarutbildning av institutionen 
och berörd huvudhandledare erbjudas  tillfällen  för  individuell karri‐
ärplanering. På samma sätt skall  institutionen och ämnesföreträdaren 
erbjuda disputerade med  tidsbegränsade anställningar karriärvägled‐
ning. Doktorandens intresse och personliga förutsättningar för fortsatt 
akademisk karriär skall diskuteras. Genom karriärplanering  identifie‐
ras personer  som bedöms ha potential  för  fortsatt  arbete med  forsk‐
ning och/eller utbildning. Karriärplanering är  till  sin karaktär  indivi‐
duell men bör  för  forskare  i början  av  sin karriär kompletteras med 
viss programverksamhet. Personer som står i början av sin karriär med 
potential att bli excellenta utgör en viktig målgrupp för LiU:s rekryte‐
ring  av  den  nya  generationens  forskare.  Dessa  individer  skall  syn‐
liggöras  i  institutionens arbete med verksamhets‐ och kompetenspla‐
nering samt i konsekvensanalys. 
 
Medarbetarsamtal som verktyg i karriärplaneringen 
Etablerade lärare och forskare har också behov av karriärplanering. De 
årliga  medarbetarsamtalen  ger  goda  förutsättningar  för  diskussion 
kring karriärplanering. 

 
 

Karriärplanering skall erbjudas till doktorander och disputerade  
med tidsbegränsade anställningar. 
 

Karriärplanering för etablerade lärare och forskare sker i samband  
med de årliga medarbetarsamtalen. 
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Linköping dag som ovan 
 
 
 
Inger Rosdahl    Randi Hellgren 
Projektledare    Delprojektledare 
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Bilaga 1 
 
 
Pensionsavgångar * under 
åren 2005-2012            
                    
Avgångsår                  
      NUV   Fil/Fak   HU   LiTH  Totalt Därav 
 Adm Tekn Bibl Övriga Adj Lekt Prof Adj Lekt Prof Adj Lekt Prof Adj Lekt Prof   lärare
2005 5 2 3  4 2 0 1 1 0 0 0 4 3 3 4 32 22
2006 8 4 3 1 2 3 0 1 3 2 4 1 2 3 1 8 46 30
2007 7 8 2 1 3 3 1 1 3 2 4 1 4 1 6 5 52 34
2008 16 12 4 1 5 2 0 1 6 4 5 2 6 3 6 2 75 42
2009 24 9 1 2 3 1 0 3 6 7 5 1 7 4 4 5 82 46
2010 24 11 2  4 2 0 2 9 9 3 3 1 2 6 6 84 47
2011 27 14 1  2 3 1 2 8 2 5 2 6 9 6 4 92 50
2012 17 11 7 2 4 3 3 1 3 5 6 3 2 4 7 3 81 44
  128 71 23 7 27 19 5 12 39 31 32 13 32 29 39 37 544 315
                     
  23% 18% 26%              25% 30%
                   
                   
 32% av samtliga adjunkter pensioneras under tiden 2005-2012         
                   
 24% av samtliga lektorer pensioneras under tiden 2005-2012         
                   

 

40% av samtliga professorer pensioneras under tiden 2005-2012 
 
*  Pensionsavgång vid 65 år       
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