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H Ö G S K O L A N S  V I S I O N

Förstahandsvalet för alla

som vill göra skillnad.



H Ö G S K O L A N S  V E R K S A M H E T S I D É

Högskolan i Gävle formar framtiden

genom utbildning och forskning

som löser samhällsutmaningar.

I samverkan skapar vi en hållbar värld.



En populär högskola!
60 program – 300 kurser – 16 000 studenter

Akademin för 
Hälsa och arbetsliv 

(AHA)

Akademin för 
teknik och miljö 

(ATM)

Akademin för 
utbildning och 
ekonomi (AUE)

Sjuksköterskor
Socionomer
Kriminologer

Personalvetare
Folkhälsostrateger

Idrottsvetare

Ingenjörer
Lantmätare

Samhällsplanerare
Industridesigner

Ekonomer
Fastighetsmäklare
Kommunikatörer

Lärare
Religionsvetare



Gävleborg Stockholm/Uppsala Övriga Sverige Utomlands

10%

35%

35%

28%

27%

10%

Campus Distans Lärcentra

27%

8%

50%42%

Var kommer nyantagna studenter ifrån?
Förhållandet distans vs. campus



Intelligent industri Hållbar stadsutveckling Innovativt lärande

Strategiska forskningsområden (SFO)

Hälsofrämjande arbete



Genom strategiska prioriteringar 
skapar vi kompletta akademiska 

miljöer som främjar 
utbildningarnas kvalitet, anseende 

och relevans.

Genom hållbar internationellt 
inriktad utbildning och forskning, 

tar vi en tydlig plats på den globala 
arenan.

Genom att bygga tvärdisciplinära 
strategiska forskningsområden 
utvecklar vi kunskap som gör 

avtryck.

Genom långsiktig samverkan och 
strategiska partnerskap 
utvecklar vi samhället.

Genom ett ledarskap som främjar 
medarbetares delaktighet, 

kollegialt ansvarstagande och 
studenters inflytande, skapar vi 

goda förutsättningar för 
verksamhetsutveckling.

Genom utvecklade former för 
nätbaserat lärande och satsningar 
på innovativa lärmiljöer, tar vi en 
ledande position inom livslångt 

lärande.

Högskolans strategi för ökad profilering

Vi är en 

utmaningsdriven 

högskola som 

skapar lokal och 

global 

samhällsnytta

Högskolans 

kompletta 

akademiska 

miljöer har 

internationell 

lyskraft



Vikten av produktion i balans – prognos okt 2021

Produktion mot takbelopp (tkr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Produktion, utfall och prognos 475 305 510 171 528 387 535 788 540 421 540 421

Takbelopp 478 704 530 663 526 317 518 032 517 327 517 327

Avvikelse produktion mot takbelopp, tkr -3 399 -20 492 2 070 17 756 23 094 23 094

(+ överproduktion/- underproduktion)



Vi behöver frigöra anslagsutrymme för förnyelsen

Grundnivå

Avancerad 
nivå

Forskar-
nivå

Produktion i balans med 
anslaget

Nya program för att bygga 
kompletta utbildningsmiljöer

Ny balans mellan 
program och fristående 
kurser

Sammantaget bedöms att upp 
mot 10% av utbildningsvolymen berörs

Hur frigör vi anslagsutrymme? 
→Modell som väger samman tre perspektiv



Inriktningsbeslut Högskolestyrelsen 15 okt 2021

• Högskolans befintliga utbildningsutbud ska med start läsåret 23/24 förnyas till en 

omfattning av ca 10 procent av anslagsutrymmet, i syfte att tydligare svara mot 

högskolans vision, verksamhetsmål och utbildnings- och forskningsstrategi.

• Det strategiska förnyelsearbetet ska ta sin utgångspunkt i 

a) utbildningarnas attraktivitet 

b) forskningens styrka

c) arbetsmarknadens behov ska beaktas.

• Rektor ska vidta de åtgärder som krävs för att verkställa beslutet, så att den totala 

volymen av Högskolans anslagsfinansierade utbildning kommer att ligga i nivå med det 

takbelopp som regeringen anvisar.



* Strategisk 
profilering av 
utbildnings-

utbudet 

* Ekonomi i 
balans

Ökad profilering 
inom 

högskolesektorn 

Utbildnings-
och forsknings-

strategin

Produktion i 
balans med 

anslaget

Syfte och utgångspunkter för en 
strategiskt profilerad utbildningsportfölj



Uppdraget till akademierna (6 dec-1 april)

Förteckning över program som ifrågasätts respektive har utvecklingsbehov 

Konsekvensanalys av ifrågasatta program

• Ekonomiska konsekvenser för akademin vid avveckling av aktuellt program?

• Hur påverkar en avveckling andra program, ex. vid samläsning etc?

• Hur påverkar en avveckling kompetensförsörjningen och ämnesmiljö?

• Hur påverkaren avveckling samarbeten med omgivande samhälle?

Bedöma förutsättningarna för att utveckla identifierade program

Handlingsplan som beskriver vad som krävs för att åtgärda identifierade brister

Ger tydliga progressionsmöjligheter, särskilt genom internationella program på avancerad nivå

Ökar samordning/konsolidering av differentierade utbildningar

Livslångt lärande - planera för ett fristående kursutbud riktat till yrkesverksamma

Därtill akademispecifika uppdrag



• Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 

• Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning 

hälsofrämjande livsstil

• Kommunikationsprogrammet: 

- Inriktning kommunikatör

- Inriktning professionellt skrivande

• Rättsvetenskapligt program med inriktning mot 

skatterätt och fastighetsrätt

• Människa-kultur-religionsprogrammet

• Industridesign

• Byggnadsingenjörsprogrammet (utreds för 

antingen avveckling eller utveckling)

• Maskiningenjörsprogrammet, Co-op (utreds för 

antingen avveckling eller utveckling)

Program som utreds för eventuell 
avveckling

Risk- och konsekvensanalyser



• Personal- och arbetslivsprogrammet

• Kandidatprogrammet i kriminologi

• Företagsekonomiska magisterprogrammet, 

inriktning redovisning 

• Masterprogram i religionsvetenskap 

• Byggnadsingenjörsprogrammet (utreds för 

antingen avveckling eller utveckling)

• Dataingenjörsprogrammet

• Maskiningenjörsprogrammet, Co-op (utreds 

för antingen avveckling eller utveckling)

• Lantmätarprogrammet, inriktning 

högskoleingenjör 

• Magisterprogram i geomatik

• Magisterprogram i Besluts-, risk och 

policyanalys

Plus generella uppdrag om: 
• konsolidering och 
• livslångt lärande

Program/utbildningar som utreds vad 
gäller förutsättningar för utveckling

Förutsättningar och handlingsplan för utveckling



Projekt: Mot en 
strategisk 
profilerad 

utbildningsportfölj

(mars 2020 – juni 
2021)

Högskolestyrelsens 
inriktningsbeslut 
för ett strategiskt 

profilerat 
utbildningsutbud

10 Oktober 2021 

Uppdrag till 
Akademierna 

6 December 2021

Akademierna 
bereder

December 2021 –

1 april 2022

Central beredning 
och fackliga 

förhandlingar

Rektor beslutar 

Juni 2022

Beredningsprocess mars 2020 – juni 2022



Kommunikation och samverkan under processen
-möten och dialog internt och externt

• Öppenhet – transparens

• Skapa förståelse: syfte, nytta, när, hur

• Regelbundna chefsmöten

• Högskolans ledning har informationsmöten på 

avdelningar, enheter och hela HiG

• Samverkan med personalorganisationerna och 

arbetsmiljöombud

• Dialogmöte med studenter

• Ledningen är med i hela processen

• Iterativ process inom akademierna



• Fler civilingenjörsutbildningar

• Ekonomiutbildningarna - utveckling mot komplett miljö

• Ansökan om forskarutbildning inom utbildningsvetenskap

• Fler forskarskolor - med näringsliv och offentlig sektor

• Utredningskriminologi – komplett miljö

• Ansökan om EU Green – Europauniversitet (första högskolan i Sverige)

• Livslångt lärande – dialog med samverkanspartners

Utveckling som pågår!

Vi är en 

utmaningsdriven 

högskola som 

skapar lokal och 

global 

samhällsnytta

Högskolans 

kompletta 

akademiska 

miljöer har 

internationell 

lyskraft



Förstahandsvalet för alla 
som vill göra skillnad


