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Högskolan i gävle kan se tillbaka på ett händelserikt år 

präglat av fortsatta framgångar men också av tuffa be-

slut och ett omfattande utvecklingsarbete för att möta 

framtidens utmaningar. året har även rymt festliga inslag som 

firandet	 av	 10-års	 jubileum	 som	miljöcertifierat	 lärosäte	 och	

akademisk högtid. 

 På framgångssidan vill jag speciellt framhålla det faktum att 

Högskolan i gävle även under 2014 behållit sin position som en 

av	de	mest	attraktiva	högskolorna	för	landets	studenter.	Här	finns	

den mest sökta förskollärarutbildningen med över sex första-

handssökande per plats. vi är också mycket stolta över att som 

enda	högskola	finnas	med	på	Universitets-	och	högskolerådets	

20-topp lista över landets mest sökta utbildningar vårterminen 

2014 med ekonomprogrammets 645 förstahandssökande per 

plats. att i första hand söka till Högskolan i gävle är en del av 

en	längre	positiv	trend	som	alltså	inte	heller	i	år	brutits.	Trots	det	

stora söktrycket till Högskolans utbildningar har dock antalet 

anslagsfinansierade	helårsstudenter	under	året	varit	sju	procent	

lägre än under 2013. Minskningen är oroande sett till behovet 

av utbildning, inte minst i vårt län. 

 den drastiska sänkning av utbildningsanslaget som prog-

nosticerats för Högskolan under den kommande treårsperioden 

har resulterat i ett omfattande utvecklingsarbete rörande pro-

gram- och kursutbud samt dimensionering av detta. syftet har 

varit att bromsa den överproduktion som förekommit under de 

senaste åren och att anpassa utbildningsvolymen till kommande 

anslagsnivåer. 

 Högskolans forskning och forskarutbildning har utvecklats 

positivt under året och det är glädjande att konstatera att vissa 

delar	 befinner	 sig	 i	 såväl	 den	 nationella	 som	 internationella	

frontlinjen. Forskningen uppvisar stor bredd och omfattar ett 

20-tal områden vilket motiveras av Högskolans breda utbild-

ningsutbud som kräver forskningsanknytning. samtidigt som det 

innebär en stor utmaning att bedriva forskning av hög kvalitet 

i en utbildningsintensiv miljö så ger det också Högskolan en 

förutsättning att bidra till hållbar utveckling inom samtliga tre 

aspekter: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. det är i 

linje med Högskolans verksamhetsidé att utveckla kunskapen 

om en hållbar livsmiljö för människan. inom de två starka forsk-

ningsprofilerna	Byggd	miljö	och	Hälsofrämjande	arbetsliv,	med	

egna forskarutbildningsrätter, har nya forskarutbildningsämnen 

inrättats och antalet doktorander ökat väsentligt. det faktum att 

104 personer varit inskrivna på forskarutbildning under 2014 

innebär en ökning med inte mindre än 68 procent sedan 2012. 

vid den akademiska högtiden i april kunde vi dela glädjen med 

inte mindre än 25 nya doktorer, 15 nya professorer och tre 

hedersdoktorer vilket tillhör årets höjdpunkter. 

	 Arbetet	med	 att	 utveckla	 en	 tredje	 forskningsprofil	 inom	

utbildningsvetenskap med fokus på villkor och relationer i 

utbildning har under året gått starkt framåt. det är en väl vald 

fokusering av stor betydelse för förverkligandet av Högskolans 

vision. 

 även forskningen har under året varit föremål för ett bety-

dande utvecklingsarbete för att bryta den negativa utvecklingen 

av Högskolans forskningsanslag föranledd av den prestations-

baserade tilldelningen som regeringen tillämpar. arbetet har 

bland annat resulterat i att en ny modell införts för fördelning av 

statsanslaget inom Högskolan som syftar till att skapa incita-

ment för ökad publicering och ökade externa anslag. sannolikt 

har den nya fördelningsmodellen, och de diskussioner som 

föregått dess införande, haft en positiv effekt på antalet externa 

forskningsansökningar som under året ökade med 75 procent 

jämfört med 2013. 

 samverkan med omgivande samhälle har även under 2014 

haft en framskjuten plats i Högskolans verksamhet. Utöver de 

ordinarie samverkansaktiviteterna har verksamheten ytterligare 

stärkts genom nya samverkansavtal med bland annat gävle 

kommun och Uppsala Universitet. dessutom har Högskolans 

samverkansorganisation utvecklats genom inrättandet av en 

ny avdelning för kommunikation och strategiska relationer. i 

syfte att öka kontakterna mellan Högskolans forskare och före-

tagare i länet har Högskolan tillsammans med länsstyrelsen i 

gävleborg  startat seminarieserien ”Forskarna på slottet”. det 

nya konceptet, där forskare och företagare möts och får tillfälle 

att	samverka	i	den	fina	slottsmiljön,	har	visat	sig	vara	en	succé	

så här långt. 

	 Tack	 vare	duktiga	och	engagerade	medarbetare	och	 stu-

denter kan Högskolan se tillbaka på ett framgångsrikt men 

utmanande år. vi har tvingats fatta många tuffa beslut bland 

annat rörande utbildningen för att anpassa utbudet till minskande 

anslag. Beslut som berör såväl lärare som studenter och yrkes-

verksamma utanför Högskolan i behov av kompetensutveckling. 

de åtgärder som vi vidtagit innebär dock att Högskolan är väl 

rustad att möta framtiden. 

Maj-Britt Johansson 
REkTOR	

rektor har ordet
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Förra	året	gick	i	studentinflytandets	tecken,	det	har	det	gjort	

även	detta	år.	Gefle	Studentkår	har	arbetat	intensivt	med	

att informera studenter om deras möjligheter till engage-

mang	på	Högskolan	i	Gävle	och	i	vår	egen	organisation.	Gefle	

studentkår har arbetat tydligare för att synas mer på Högskolan 

och bland studenterna samt gjort ett antal besök i klasser. kort 

sagt har det varit ett intensivt år som varit starkt inriktat mot två 

områden, att synas och att engagera.

	 Studenter	är	de	 ledamöter	som	har	 tillgång	till	flest	 repre-

sentationsplatser i nämnder och råd på Högskolan i gävle. 

antalet tillsatta platser för studenter i de olika råden skiljer sig 

däremot åt. Under året har en förändring skett i processen för 

att	 utse	 studentrepresentanterna	 till	 de	 olika	 råden.	 Tidigare	

har	Gefle	Studentkårs	styrelse	gått	igenom	nomineringarna	och	

sedan utsett personer till de olika råden. detta innebar att ett 

styrelse möte måste genomföras för att genomföra valet och då 

styrelsen sammanträder en gång i månaden kunde processen ta 

lång tid innan studenten blivit invald i det råd den sökt till. därför 

beslutade kårstyrelsen att förändra processen, göra den kortare, 

snabbare	och	på	så	sätt	hoppas	att	fler	platser	ska	tillsättas	än	

tidigare. Processen ser nu ut så att nomineringen inkommer till 

kårexpeditionen, vilken presidiet tar ett beslut om, för att sedan 

meddela registrator och berört utbildningsråd. efter dessa beslut 

informeras kårstyrelsen varje månad om vilka beslut som tagits. 

Förhoppningen är att alla tillgängliga platser inom Högskolan ska 

vara	tillsatta.	Studen	tkårens	presidium	sitter	också	 i	ett	flertal	

nämnder och råd. Under året har arbete genomförts för att få 

övriga	styrelsemedlemmar	 från	Gefle	Studentkår	att	 ta	plats	 i	

studentkåren har ordet

några	av	dessa.	Detta	för	att	visa	att	studentkåren	består	av	flera	

personer som arbetar för studenters  tillvaro. Förhoppningen är 

också att styrelse medlemmarna ska få en bättre bild av Hög-

skolan i gävle som organisation. 

 i början av höstterminen kom sveriges Förenade student-

kårer,	 SFS,	 ut	 med	 sin	 årliga	 bostadsrapport.	 Tidigare	 år	

har gävle ansetts ha möjlighet att erbjuda sina studenter ett 

boende någon gång under terminen, men i år kunde detta 

inte infrias  vilket ledde till att gävle blev rödlistade av sFs. 

Bostadssituationen  för studenter har varit och är fortfarande i 

ett kritiskt skede i gävle och är idag en av de största frågorna 

för oss. Media har under hösten starkt uppmärksammat detta 

vilket i sin tur lett till att ett mer konkret och kraftfullt arbete 

har påbörjats. Byggandet av nya studentbostäder på campus-

området är i full gång och förhoppningen är att den nedåtgående 

trenden ska förändras i och med detta. en upprustning av de 

gamla studentbostäderna på Midgård samt nybyggnation är en 

varmt välkommen och efterlängtad satsning.

	 Vi	 träffar	 tillsammans	med	 Högskolan	 i	 Gävle	 flera	 olika	

 aktörer i bostadsfrågan inklusive gävle kommun ett antal gånger 

per termin för att diskutera studentbostäder och den tillfälliga 

bostadssituationen	 i	Gävle.	Tillsammans	hittar	vi	 lösningar	på	

aktuella problem, framtida problem och gör även planer inför 

kommande termin. detta samarbete främjar så mycket mer än 

bara en aktiv debatt i bostadsfrågan. samarbetet har också 

mynnat ut i ytterligare en grupp där vi aktivt arbetar för att gävle 

ska bli en av sveriges bästa studentstäder. 

Jessica klahr 
ORDFöRAnDE,	GEFlE	STUDEnTkåR

Josefin	Hallström
VicE	ORDFöRAnDE,	GEFlE	STUDEnTkåR
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Högskolan i gävles verksamhetsidé är att sätta människan 

i centrum och utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö. 

Med utgångspunkt i detta har Högskolan formulerat en 

vision om att vid utgången av 2016 ha en ledande position inom 

utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. 

 vision och verksamhetsidé konkretiseras genom att en 

med vetenhet om hållbar utveckling, ekologisk, social och 

ekonomisk, genomsyrar verksamheten. Högskolans miljöled-

ningssystem,	som	certifierades	enligt	iSO	14001	år	2004,	ger	

en	bra	struktur	för	hållbarhetsarbetet.	Under	hösten	firades	dess	

10-årsjubileum med olika evenemang. inspirationsföreläsningar 

av representanter  från näringsliv och forskning, utställningar som 

attraherade en stort publik och därtill planterades ett äppelträd 

på gården som en symbol för att Högskolan arbetar långsiktigt 

med	hållbarhet.	Trädet	ska	ge	 frukt	åt	Högskolans	studenter,	

medarbetare och övriga som passerar vårt Campus – ett led i 

att bygga för framtiden och för en hållbar livsmiljö för människan. 

 rådet för hållbar utveckling, som består av representanter för 

Högskolans tre akademier, bibliotek, den högskolegemensamma 

administrationen samt studenter, driver och samordnar hållbar-

hetsarbetet på Högskolans olika enheter. rektor delar  årligen 

ut Högskolans miljöpris vilket syftar till att uppmärksamma 

medarbetare som gjort särskilt goda insatser inom området. 

Högskolan har också en vicerektor för hållbar utveckling. 

 det är inom utbildning och forskning som Högskolan kan 

göra den största insatsen för en hållbar utveckling. samtliga 

programstudenter får information om Högskolans arbete för 

hållbar	utveckling	och	i	många	kurser	och	program	finns	inslag	

av hållbar utveckling i undervisningen. av de programstudenter 

som påbörjade studier vid Högskolan hösten 2014 uppgav 

sammanlagt 29 procent att Högskolans miljömedvetenhet hade 

mycket stor eller stor betydelse för deras val av lärosäte och 

43	 procent	 kände	 till	 att	 Högskolan	 är	miljöcertifierad.	 inom	

forskningen	 är	Högskolans	 två	 forskningsprofiler	Byggd	Miljö	

och Hälsofrämjande arbetsliv viktiga delar i förverkligandet av 

verksamhetsidé och vision. 

 diagram 1 visar hur forskningsledarna uppfattar att Hög-

skolans 241 forskningsprojekt bidrar till hållbar utveckling. där 

helhetssyn innebär samspelet mellan de olika sociala, ekono-

miska, ekologiska och teknologiska systemen. som exempelvis 

människor som en del av ekosystemet, gränser för tillväxt, 

en hållbar livsmiljö för människan

ansvar, förvaltning, långsiktigt tänkande, kommunikation, etik 

och transparens.

 det dagliga miljöarbetet på Högskolan är naturligtvis också 

ett	 viktigt	 led	 i	 visionsarbetet.	 Högskolan	 har	 under	 flera	 år	

nått högsta position i naturvårdsverkets ranking av statliga 

myndigheter och Högskolans kompetens inom området efter-

frågas. de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av 

hållbar utveckling operationaliseras på Högskolan genom ett 

samordnat arbete för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. det syste-

matiska arbetet inom miljö och kvalitet har kommit långt vilket 

underlättar för Högskolan att uppfylla de ökade externa kraven 

inom dessa områden. Personal och studenter kan inrapportera 

miljö- och kvalitetsavvikelser i ett ledningssystem och därefter 

följa hur dessa åtgärdas samt vilka åtgärder som vidtagits för 

att avvikelsen inte ska upprepas i framtiden. 

 Högskolans ambition att ytterligare minska sin energiförbruk-

ning	har	infriats	under	2014	(diagram	2).	Under	året	har	flertalet	

åtgärder genomförts. Bland annat har ledlampor installerats 

vilka har längre hållbarhet än lysrör. i samverkan med fastighets-

ägarna har Högskolan även gjort en översyn av vilka möjligheter 

till	effektivisering	som	finns	att	 tillgå	som	exempelvis	drifttider	

på tryckluftskompressorer för reglering av ventilation i samtliga 

lektionssalar. ventilationen har anpassats utifrån verksamhetens 

behov och regleras elektroniskt vilket är mer energieffektivt. 

 Planeringsarbetet för den framtida fysiska miljön på Hög-

skolans campusområde, som baseras på Högskolans vision, 

har färdigställts under året. idéer från Högskolans intres-

senter	 inhämtades	 vid	 flertalet	 seminarier.	 Byggandet	 av	 90	

nya  studentbostäder på Campus har startat och byggandet 

av  ytterligare ca 160 studentbostäder har kommit långt i 

planeringen.  

	 En	 personalutbildning	 i	 hållbar	 utveckling	 finns	 tillgänglig	

via  webben och utbildning inom området har också givits 

vid personal dagar. vidare anordnade Högskolan under 2014 

aktiviteter  inom hållbarhetsturnén We change. drygt 500 

gymnasie ungdomar från regionens kommuner kom till Hög-

skolan för att se hur de aktivt kan arbeta för hållbar utveckling. 

Under året har även en inspirationsdag anordnats för personal 

och studenter med bland annat föredrag, utställningar, ekologisk 

mat, loppmarknad samt modevisning av second-hand kläder.
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Högskolestyrelse

Rektor
Rektorskansli

Bibliotek

Akademin för 
hälsa och arbetsliv

(AHA)

Akademin för 
teknik och miljö

(ATM)

Akademin för 
utbildning och ekonomi

(AUE)

ProrektorHögskolegemensam 
administration

Högskolans organisation följer den i högskolelag och 

högskoleförordning angivna modellen med en styrelse 

som har övergripande ansvar för verksamheten. när-

mast under styrelsen leder rektor verksamheten. vidare består 

Högskolans organisation av tre akademier, bibliotek samt den 

högskolegemensamma administrationen. de tre akademierna 

är akademin för hälsa och arbetsliv, akademin för teknik och 

miljö samt akademin för utbildning och ekonomi.

 Under  året har den gemensamma högskoleadministrationen 

organiserats i fyra avdelningar – avdelningen för utbildningsstöd, 

avdelningen för infrastruktur, avdelningen för kommunikation och 

strategiska relationer sam avdelningen för personal, ekonomi 

och planering. en centralisering av samtliga stödfunktioner vid 

Högskolan, och i vissa fall en samlokalisering, har skett till dessa 

fyra avdelningar. 

organisation
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Under 2014 har Högskolan bedrivit utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå inom 13 utbildningsområden. Utbild-

ningen har bedrivits i campus- och distansform, samt som 

fristående kurser eller utbildningsprogram. Utbildningsupp draget 

(takbeloppet) för 2014 har uppgått till närmare 418 mnkr, vilket 

inneburit en höjning med strax över 7 mnkr i förhållande till fö-

regående budget år. Höjningen är dock tillfällig, sedd i relation 

till den sänkning som prognosticeras till 2018. eftersom utbild-

ningsutbudet vid Högskolan har genomgått, och fortsätter att 

genomgå, en  anpassning till ett minskande utbildningsuppdrag, 

resulterar den tillfälliga höjningen av takbeloppet i att Högskolan 

under 2014 gör en mindre underproduktion1 inom utgiftsområdet  

grundutbildning.

 den reducering av utbildningsutbudet som hittills skett har 

primärt berört studenter på de fristående kurserna, medan 

programstudenterna i stort sett fredats. Under budgetåret 

2014 ökar antalet helårsstudenter inom program något, medan 

fristående studenter går kraftigt tillbaka och således svarar för 

hela minskningen av Högskolans helårsstudenter relativt 2013. 

inför högskolestyrelsens beslut om programutbud för läsåret 

2015/2016 har dock en ekonomisk översyn av utbildnings-

utbudet påbörjats, som på sikt kommer att innebära en minsk-

ning även inom programutbildningen. 

 den pågående neddragningen, främst av utbildning på 

grundnivå, innebär att Högskolan i minskande grad kommer 

att kunna bidra till den regionala och nationella kompetens för-

sörjningen, samt att en ökande andel av de studenter som söker 

till Högskolan kommer att nekas tillträde.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 Med underproduktion avses att högskolan avropar helårsstudenter och helårsprestationer till en sammanlagd summa som understiger takbeloppet.

å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4  i 11
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styrfaktorer

V i S i O n ,  V E R k S A M H E T S i d é  O c H  

U T B i l d n i n G E n S  k O P P l i n G  T i l l 

F O R S k n i n G S P R O F i l E R 

kurser och utbildningsprogram ska sträva efter en 

för utbildningsområdet naturlig och relevant – men 

tydlig – koppling till Högskolans verksamhetsidé och 

vision. det ska vara lätt att svara på frågan på vilket 

sätt de olika utbildningsprogrammen står i samklang 

med Högskolans vision och verksamhetsidé. kurser 

och utbildningsprogram får därutöver gärna knyta an 

till	Högskolans	forskningsprofiler.	

F O R S k n i n G S A n k n y T n i n G 

kurser får endast erbjudas under förutsättning att 

en god forskningsanknytning av utbildningen kan 

garanteras. 

U T B i l d n i n G E n S  

d i S T R i B U T i O n S F O R M E R 

kurser ska företrädesvis ges inom ramen för program 

eller i nära anslutning till program. i nära anslutning 

innebär i första hand kompetensutvecklingskurser 

efter examen från utbildningsprogram, eller – om 

 studentunderlaget så medger – fristående kurser inom 

ett ämne som utgör huvudområde i utbildningsprogram.  

distansformer för utbildning ska vidareutvecklas och 

kvalitetsstärkas under perioden. 

P R O F E S S i O n S A n k n y T n i n G 

Utbildningsprogram på grundnivå ska företrädesvis 

leda till en akademisk yrkesexamen eller kandidat-

examen i professionsanknutna program, utformade i 

dialog med branschföreträdare i syfte att tillmötesgå 

såväl krav på relevanta yrkeskunskaper som krav på 

generella akademiska kunskaper och färdigheter. 

S T U d E n T R E k R y T E R i n G 

Utbildningsprogram ska erbjudas inom områden där 

rekryteringsbasen är dokumenterat god, eller med 

starka skäl kan förmodas bli god. Utbildningsprogram 

på grundnivå bör ha minst en förstahandssökande 

per plats. den längsta tid ett utbildningsprogram bör 

erbjudas utan att platserna fylls är tre år. 

Beslut om utbildningsutbud

U tbildningsutbudet vid Högskolan har genomgått, och 

fortsätter att genomgå, en anpassning till ett minskat 

utbildningsuppdrag, vilket hittills visat sig tydligast i en 

reducering	av	det	fristående	kursutbudet.	Under	2014	återfinns	

minskningen av Högskolans sammanlagda helårsstudenter 

uteslutande i kategorin fristående studenter, medan antalet 

helårsstudenter inom program ökat något. Under 2013 antog 

Högskolans styrelse en ny utbildnings- och forskningsstrategi för 

perioden 2013 – 2016, vilken anger fem styrfaktorer som ligger 

till grund för Högskolans beslut om utbildningsutbudet. strategin 

slår därutöver fast att all utbildning vid Högskolan i gävle ska 

ta samhällets behov i beaktande och, i den mån det är förenligt 

med styrfaktorerna, sträva efter att tillmötesgå de behov som 

formuleras av det regionala, nationella och internationella nä-

rings- och kulturlivet, samt den offentliga sektorn. information 

om samhällets behov hämtas med avseende på avnämarper-

spektivet från saco:s arbetsmarknadsprognoser, arbetsförmed-

lingens	Yrkeskompassen,	ScB:s	Trender	och	Prognoser	samt	

genom direktkontakter med lokalt och regionalt  näringsliv och 

offentlig sektor. därutöver får historiska och nationella uppgifter 

från  Universitets- och högskolerådet, UHr, avseende söktryck, 

ge en bild av studenternas efterfrågan. Utbildningsutbudet an-

passas och dimensioneras i enlighet med styrfaktorerna och 

de	praktiska	 förutsättningar	som	finns	vid	akademierna,	med	

utgångspunkt i denna information.

samverkan med  
det omgivande samhället

Med utgångspunkt i utbildnings- och forskningsstrategin 

arbetar Högskolan kontinuerligt med anpassning av ut-

bildningsutbudet till det omgivande samhällets behov. 

detta konkretiseras genom att Högskolan inom olika nätverk 

och samverkansorgan inhämtar det regionala näringslivets 

och den offentliga sektorns behovsbeskrivningar. som regional 

högskola har Högskolan i gävle lång erfarenhet av samverkan 

med det regionala närings- och kulturlivet, samt den offentliga 

sektorn. Under året har samverkansavtal med gävle kommun 

och Uppsala universitet undertecknats.

 exempel på samverkansorgan är regionalt utvecklingscen-

trum i gävleborg (samverkan med kommuner och fristående 

skolor kring lärarutbildning), gävleborg Plus (skogsindustriellt 

kluster), CliP (Centrum för logistik och innovativ Produktion) 

och Humanparken (samverkan inom områdena vård, omsorg, 

socialt arbete, folkhälsa, idrott och personaladministration).

 i beredningen av utbildningsutbudet analyserar Högskolan 

prognoser av arbetsmarknadens behov på både regional och 

nationell nivå. aktuella  exempel på utbildningar som kommit till 

för att möta ett regionalt behov är automationsingenjörsutbild-

ningen, Co-op-utbildningarna och grundlärarprogrammet. att ta 

hänsyn till det omgivande samhällets behov är viktigt inte bara i 



å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4  i 13Notering: Avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.

planeringen av det kommande utbildningsutbudet. även inom ra-

men för de redan pågående utbildningarna inhämtas synpunkter 

från	det	omgivande	samhället.	Till	samtliga	utbildningsprogram	

finns	utbildningsråd	knutna.	i	utbildningsråden	ingår	företrädare	

för yrkesliv/samhälle, studenter och lärare. syftet med utbild-

ningsråden är att studenter, lärare och företrädare för yrkesliv/

samhälle ska kunna påverka utbildningen och anpassa den till 

rådande förhållanden på exempelvis arbetsmarknaden.

 i syfte att stärka Högskolans samverkan har en ny avdelning, 

avdelningen för kommunikation och strategiska relationer, aks, 

inrättats under året.

verksamhetsförlagd utbildning

Många av Högskolans utbildningar är professionsutbildningar, 

främst för lärare, sjuksköterskor, socionomer, högskoleingenjö-

rer och ekonomer. inom sådana utbildningar är samverkan en 

naturlig del som kommer till uttryck i gästföreläsningar, studie-

besök, projektarbeten, praktik och slutligen examensarbeten 

och uppsatser. inom lärar-, sjuksköterske- samt socionomut-

bildningarna inkluderas också verksamhetsförlagd utbildning, 

vFU, hos arbetsgivare. 

 som nämnts har Högskolan en samverkansorganisation 

för utveckling på skolområdet, regionalt utvecklingscentrum i 

gävle borg, rucX. inom samverkansorganisationen har Högskolan 

samverkansavtal med de tio kommunerna i gävleborgs län samt 

Tierps	kommun	och	Älvkarleby	kommun	i	Uppsala	län.	Härigenom	

regleras samverkansformerna för vFU inom lärarutbildningen. 

För distansstudenterna, som ofta gör sin vFU på hemorten, har 

Högskolan avtal med enskilda skolor och förskolor över hela 

landet. avtal har slutits både med kommunala och fristående 

skolor. inom samverkansavtalets ram arbetar både kommunerna 

och Högskolan kontinuerligt med att höja kvaliteten på vFU i 

utbildningen. kvalitetsarbetet sker bl.a. genom regelbundna 

enkät undersökningar, där de lokala lärarutbildarna och studen-

terna deltar, samt genom möten mellan Högskolan och lokala 

lärarutbildare och samordnare. studenterna får sina placeringar 

av vFU inom relevant skolform och ämne.

 den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköter-

skeprogrammen är förlagd inom såväl öppen som sluten vård. 

Utbildningen är förlagd till olika orter inom gävleborgs län och 

samverkan i utbildningen sker exempelvis genom de kliniska 

adjunkterna. dessa fungerar som en brygga mellan vårdverk-

samheten och utbildning. Utbildningen samverkar även med 

kommuner utanför gävleborg, privata vårdgivare och företag 

både inom sverige och utomlands.

 inom socionomprogrammet är den verksamhetsförlagda 

utbildningen kopplad till offentlig och privat socialtjänst samt 

frivilliga organisationer.

co-op, utbildning i samarbete med  
det omgivande samhället

Högskolan har under de senaste åren börjat arbeta med 

utbildningsformatet Cooperative education, Co-op. denna ut-

bildningsform innebär att studenterna under sin studietid även 

kan få en anställning hos en arbetsgivare utanför Högskolan 

för att få kunskap och erfarenhet av praktisk tillämpning av 

utbildningen. denna utbildningsform innebär en förlängning av 

studietiden, som svarar mot anställningstiden. i tabell 1 redovisas 

hur volymen helårsstudenter inom Co-op utbildning utvecklats 

de senaste åren.

 Hösten 2010 startade Högskolan den första Co-op utbild-

ningen med inriktning mot området energisystem. intresset för 

utbildningen har varit stort från både studenter och företag. idag 

finns	ett	80-tal	 företag	och	myndigheter	som	samarbetar	med	

Högskolan och erbjuder anställning åt studenterna under arbets-

perioderna. Fler arbetsgivare anmäler kontinuerligt sitt intresse. 

erfarenheterna hittills visar att utbildningsformen, förutom den 

nära dialogen, innebär fördelar för både studenter, företag och 

Högskolan som tillsammans kan skapa en utbildningsplattform 

som är högst aktuell mot arbetsmarknadens behov. därutöver 

presterar studenterna bättre på skriftliga tentamina. Första års-

kullen har gått ut under 2014 och 100 procent av studenterna 

hade arbeten som motsvarade utbildningen inom tre månader 

efter utbildningens slut. Många erbjöds arbete redan i sam-

band med examen på de företag de varit kopplade till under 

sin	utbildningstid.	Formatet	med	co-op	finns	i	dagsläget	på	tre	

högskoleingenjörsprogram och ett kandidatprogram.

	 Möjligheten	 att	 nyttja	 utbildningsformen	 på	 flera	 program	

undersöks kontinuerligt. en förutsättning för att starta en Co-

op-utbildning är att branschen visar ett tydligt intresse och att 

prognosen på arbetsmarknaden är god.

övriga samverkansprojekt 

Förutom den samverkan som sker inom den verksamhets- 

förlagda utbildningen och Co-op-utbildningarna kan projektet 

FraMFör nämnas som en god samverkansinsats. Projektet 

innebär att studenter, tillsammans med lärare vid Högskolan och 

en auktoriserad revisor, tar fram de femtio mest framgångsrika 

företagen i gästrikland. detta görs i samverkan med kom-

munerna och företagarorganisationerna i regionen. studenter 

på grundnivå gör analyser av de mjuka värden som påverkar 

företagandet, och resultaten ger ny kunskap om vilka faktorer 

som har betydelse för framgångsrikt företagande i gästrikland. 

en annan framgångsrik samverkansform är Personal- och 

arbetslivs programmets upplägg med fadderföretag där cirka 30 

fadder företag, fem resursorganisationer och 150 studenter deltar.

 Högskolan ser det också som prioriterat att arbeta för att 

stärka studenternas kontakter med det omgivande samhället. 

Två	sätt	att	arbeta	för	detta	är	att	verka	för	studenternas	möjlig-

heter till extrajobb och förutsättningar att planera den egna 
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TABEll 2  
Programutbud, 2012 – 2014

 

  2014 2013 2012

 Program som leder till generell examen, grundnivå 16 16 16

 Program som leder till generell examen, avancerad nivå 12 11 8

 Program som leder till yrkesexamen, grundnivå 11 11 12

 Program som leder till yrkesexamen, avancerad nivå 2 3 3

 övriga 3 2 2

 Totalt 44 43 41

TABEll 1  
Antal  helårsstudenter inom co-op utbi ldning,  

2012 – 2014

co-op 2014 2013 2012 

Automationsingenjör, co-op 16 8 2  

 kvinnor 1 0    

 Män 14 8 2  

Energisystemingenjör, co-op 68 54 33 

 kvinnor 17 12 6 

 Män 51 42 27 

Maskiningenjör, co-op 71 39 21 

 kvinnor 10 8 8 

 Män 61 32 13 

Miljöteknik – vatten,  
återvinning, co-op 45 32 16 

 kvinnor 20 15 8 

 Män 26 17 8

Totalt 200 134 72 

 karriären efter utbildningen. Högskolan genomförde en exjobbs-

dag och två sommarjobbsdagar under våren 2014 och för att ge 

studenterna	kunskaper	om	framtida	yrkesval	och	karriär	har	flera	

karriärluncher ägt rum. Högskolans Mötesplats besöks ofta av 

arbetsgivare och andra som vill träffa studenterna. Förutom detta 

har lokaler upplåtits för fem arbetsmarknadsdagar arrangerade 

av studenterna under året. Högskolan har också deltagit som 

utställare på regionens största industrimässa Företagarforum.

 Ytterligare en kanal för att stärka samverkan med det 

 om givande samhället är stipendieverksamheten. Under 2014 

omfattade denna ett 60-tal stipendier från ett drygt 30-tal 

 donatorer till en total stipendiesumma om drygt 739 tkr. dona-

torer är lokala och regionala företag, kommuner, föreningar och 

andra organisationer.

Utbildningsutbud

V id Högskolan gavs 44 utbildningsprogram under året. 

Utbudet är i princip oförändrat från föregående år, 

undan t aget att ett nytt masterprogram i religionsveten-

skap erbjudits. därutöver har ytterligare inriktningar inom inom 

grundlärarprogrammet och Masterprogrammet i elektronik gi-

vits. i och med att grundlärarprogrammet erbjudits även med 

inriktning mot fritidshem (vilken leder till examen på grundnivå) 

flyttas	programmet	från	kategorin	program	som	leder	till	yrkes-

examen, avancerad nivå till övriga.

 av programmen leder 14 till en yrkesexamen eller generell 

 examen på avancerad nivå, nämligen magister- och master-

examen, samt specialistsjuksköterskeexamen och ämnes-

lärarexamen. av övriga 30 program leder 11 till en reglerad 

yrkesexamen på grundnivå, nämligen sjuksköterskeexamen, 

socionomexamen, högskoleingenjörsexamen eller förskollärar-

examen.	Två	program,	Grundlärarprogrammet	och	komplette-

rande pedagogisk utbildning, kan leda till examen på antingen 

grundnivå eller avancerad nivå och ett program, Basår/ Baster-

min, är en förutbildning och leder inte till en examen. återstående 

16 program leder till en generell kandidatexamen (tabell 2).

 antalet rena fristående kurser minskar i förhållande till de 

båda föregående åren, liksom antalet programkurser som 

också är öppna för sökande utanför program. Framför allt är 

detta en effekt av att akademierna koncentrerar sina resurser 

till programkurser och programstudenter, i enlighet med utbild-

ningsstrategin. detta märks också genom att antalet kurser med 

endast programstudenter ökar i antal. det sammanlagda antalet 

kurser som under 2014 haft registrerade studenter är lägre än 

föregående år, vilket innebär att det både varit en minskning av 

antalet kurser över tid och att det skett en omfördelning från 

kurser tillgängliga för fristående studenter till kurser tillgängliga 

endast för programstudenter (tabell 3). den fjärde kategorin i 

tabellen, kurser/tillfällen utan registrerade studenter, innehåller  

kurser som erbjudits i utbildningskatalogen och som haft 

 sökande, men som ändå inte startat. den drastiska minskningen 

i denna kategori ska förklaras med att färre kurser erbjudits inför 

antagningsomgångarna 2014, jämfört med tidigare år. 
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TABEll 3  
kursutbud, 2012– 2014

  Vårterminen 2014 Höstterminen 2014

   kurser tillfällen kurser tillfällen

 endast studerande inom fristående kurs 103 116 112 123

 studerande inom både program och  
 fristående kurs 118 120 135 140

 endast studerande inom program 189 311 218 345

 kurser/tillfällen utan registrerade studenter 54 60 43 52

 Summa 464 607 508 660

    

  Vårterminen 2013 Höstterminen 2013

   kurser tillfällen kurser tillfällen

 endast studerande inom fristående kurs 121 129 134 144

 studerande inom både program och  
 fristående kurs 203 255 174 235

 endast studerande inom program 130 196 168 243

 kurser/tillfällen utan registrerade studenter 108 108 61 61

 Summa 562 688 537 683

  

  Vårterminen 2012 Höstterminen 2012

   kurser tillfällen kurser tillfällen

 endast studerande inom fristående kurs 124 138 177 197

 studerande inom både program och  
 fristående kurs 226 315 205 283

 endast studerande inom program 150 188 166 214

 kurser/tillfällen utan registrerade studenter 170 179 83 87

 Summa 670 820 631 781

Utbildningens volymer

De mått som används för att redovisa utbildningsvolym är 

helårsstudenter, respektive helårsprestationer. en helårs-

student motsvarar de studier som en person bedriver på 

heltid under ett år, d.v.s. 60 högskolepoäng. en helårsprestation  

motsvarar examination av 60 högskolepoäng under ett år. Under 

2014 uppgick Högskolans totala utbildningsvolym på grundnivå 

och avancerad nivå till 5 685 helårsstudenter (Hås). i förhållande 

till föregående budgetår innebär detta en minskning omfattande 

399 Hås (diagram 3). Prestationsgraden på aggregerad nivå 

uppgår till 82 procent vilket är en minskning i förhållande till 

föregående budgetår. att prestationsgraden redovisas på aggre-

gerad nivå betyder att måttet inte redovisar enskilda studenters 

prestationsgrad utan det totala antalet helårsprestationer delat 

med det totala antalet helårsstudenter. detta innebär att mått-

tets tillförlitlighet ökar med stabiliteten i utbildningsutbudet. i ett 

läge då utbildningsutbudet genomgår stora förändringar mellan 

läsåren, blir måttet mindre tillförlitligt. 

 som framgår av tabell 4 så  sjunker det totala antalet helårs-

studenter i relation till de båda föregående åren. den procentuella 

fördelningen mellan män och kvinnor är dock konstant, med 66 

procent kvinnor. i fråga om prestationsgrad ser vi att gruppen 

kvinnor ligger på samma nivå eller högre än föregående år, 

medan prestationsgraden inom gruppen män sjunker något. 

skillnaderna är dock små och kan inte ligga till grund för några 

egentliga slutsatser.
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notering: i årsredovisning 2013 har värdena för kategori ett och två, kurser, kastats om för  
vt och ht 2013 samt 2012.

notering: Med ’kurser’ avses unika kurser, medan ’tillfällen’ syftar på det antal anmälnings-
alternativ som erbjudits. en unik kurs kan exempelvis erbjudas både med 100 procent studie-
takt och 50 procent studietakt. i det exemplet svarar en unik kurs mot två tillfällen.
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Fördelning mellan program och kurser

enligt Högskolans utbildningsstrategi ska programutbildning 

prioriteras framför fristående kurser. de utbildningsvolymer 

som redovisas för 2014 visar att antalet helårsstudenter inom 

fristående kurs minskar drastiskt (diagram 4 och tabell 4). av 

det totala antalet Hås, utgörs 76 procent av programutbildning,  

medan endast 24 procent utgörs av fristående kurser. Minsk-

ningen av den totala utbildningsvolymen från föregående 

budgetår bärs i sin helhet av utbildning inom fristående kurs, 

medan programutbildningen uppvisar en marginell ökning. det 

minskade antalet helårsstudenter inom fristående kurs förklaras 

dock inte av någon större reducering av det renodlat fristående 

kursutbudet, utan snarast av att fristående studenter i minskad 

utsträckning bereds plats på programkurser. Högskolestyrelsen 

har under året slagit fast att utrymmet för fristående kurser ska 

omfatta cirka 20 procent av det totala antalet helårsstudenter. 

 liksom tidigare år går det att se en tydlig skillnad i presta-

tionsgrad mellan program och fristående kurser (tabell 5). 

skillnaden brukar förklaras med att studenter på fristående kurs 

i lägre grad än programstudenter värdesätter att få poäng för 

sina studier, samt att de är rörligare i sina studieval och oftare 

än programstudenter byter utbildning utan att slutföra. Presta-

tionsgraden på aggregerad nivå kan även påverkas av drastiska 

förändringar i utbildningsutbudet, vilket kan behöva beaktas. då 

antalet nya studenter minskar, samtidigt som tidigare antagna 

studenter fortsätter slutföra sina kurser, stiger den aggregerade 

prestationsgraden. eftersom fristående kurser löper under kor-

tare tidsperioder än program, får en sådan effekt dock mindre 

genomslag inom kategorin fristående kurs än inom program. 

Fördelning mellan utbildningsnivåer

Fördelningen mellan förberedande nivå, grundnivå och avance-

rad nivå 2014 är i princip oförändrad i förhållande till 2013 och 

2012, med 92 procent grundnivå, 6 procent avancerad nivå och 

2 procent förberedande nivå (diagram 5). den marginella föränd-

ring	som	finns	visar,	liksom	föregående	år,	att	andelen	utbildning	

på grundnivå ökar något medan utbildning på förberedande och 

avancerad nivå minskar något. den totala minskningen på 399 

Hås jämfört med föregående år, ligger till övervägande del inom 

utbildning	på	grundnivå,	där	den	stora	utbildningsvolymen	finns

(tabell 6). 

Fördelning mellan campus-  
och distansutbildning

även fördelningen mellan utbildning på campus och utbildning 

på distans är relativt stabil i förhållande till föregående år, med 

en knapp förskjutning omfattande drygt en procentenhet från 

distans till campus. distansutbildningen står 2014 för ca 43 pro-

cent av helårsstudenterna, jämfört med 44 procent 2013 (tabell 

7 och diagram 6). i ett längre tidsperspektiv kan man dock se en 

trend av minskande andel campusförlagd utbildning och ökande 

andel distansutbildning. i Högskolans utbildningsstrategi anges 
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diAGRAM 4 
Fördelning av helårsstudenter på program respektive 

fr istående kurser,  2008–2014

Program Fristående kurser

diAGRAM 3 
Utveckl ing av helårsstudenter och helårsprestat ioner, 

2008–2014
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TABEll 6  
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer på respektive nivå samt prestationsgrad för dessa, 2012– 2014

     HÅS   HÅP   P-grad

    2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

 Förberedande nivå 92 97 114 59 67 69 65 % 69 % 61 % 

  kvinnor 29 29 37 17 20 22 59 % 69 % 59 % 

  Män 62 68 76 42 47 47 67 % 69 % 62 % 

 Grundnivå 5 244 5 596 5 601 4 347 4 472 4 540 83 % 80 % 81 % 

  kvinnor 3 523 3 773 3 760 3 061 3 107 3 150 87 % 82 % 84 % 

  Män 1 721 1 823 1 841 1 285 1 365 1 390 75 % 75 % 75 % 

 Avancerad nivå 343 382 414 270 292 370 79 % 76 % 89 % 

  kvinnor 207 232 249 155 168 221 75 % 72 % 89 % 

  Män 137 150 166 116 124 148 84 % 83 % 89 % 

 Ospecificerat* 6 9 11 4 9 12 - - - 

  kvinnor 1 3 5 3 4 7 - - - 

  Män 5 6 6 1 5 4 - - - 

 Totalt 5 685 6 084 6 140 4 680 4 841 4 990 82 % 80 % 81 % 

 * ospecificerade helårsstudenter avser utresande helårsstudenter.

TABEll 5 
Prestationsgrad för de olika utbildningsformerna, 2012– 2014

     campus   distans

    2014 2013 2012 2014 2013 2012

 Program 89 % 89 % 92 % 88 % 84 % 83 %

  kvinnor 93 % 91 % 95 % 90 % 85 % 86 %

  Män 83 % 86 % 87 % 81 % 80 % 71 %

 Fristående kurser 86 % 81 % 77 % 54 % 57 % 61 %

  kvinnor 91 % 83 % 81 % 60 % 61 % 64 %

  Män 81 % 80 % 72 % 45 % 49 % 55 %

TABEll 4  
Antal  helårsstudenter och helårsprestat ioner inom program och fr istående kurser

samt prestat ionsgrad för dessa 2012– 2014

    

   HÅS   HÅP   P grad

   2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Program 4 338 4 187 4 114 3 853 3 654 3 670 89 % 87 % 89 %

 kvinnor 2 936 2 856 2 739 2 697 2 529 2 512 92 % 89 % 92 %

 Män 1 402 1 331 1 375 1156 1 125 1 159 82 % 85 % 84 %

Fristående kurser 1 347 1 897 2 026 827 1 187 1 320 61 % 63 % 65 %

 kvinnor 824 1 181 1 311 539 771 889 65 % 65 % 68 %

 Män 523 716 715 288 416 431 55 % 58 % 60 %

Totalt 5 685 6 084 6 140 4 680 4 841 4 990 82 % 80 % 81 %

diAGRAM 5

Fördelning av helårsstudenter per nivå,  2014
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notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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TABEll 7

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom  
campus- respektive distansutbildning samt prestationsgrad för dessa, 2012– 2014

     HÅS   HÅP   P-grad

    2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

 campus 3 233 3 376 3 569 2 877 2 967 3 196 89 % 88 % 90 % 

  kvinnor 1 930 2 052 2 166 1 797 1 843 2 011 93 % 90 % 93 % 

  Män 1 303 1 324 1 403 1 080 1 124 1 185 83 % 85 % 84 % 

 distans 2 446 2 699 2 561 1 803 1 874 1 795 74 % 69 % 70 % 

  kvinnor 1 829 1 982 1 880 1 439 1 456 1 390 79 % 73 % 74 % 

  Män 617 717 681 364 417 405 59 % 58 % 59 % 

 Ospecificerat* 6 9 10 - - - - - - 

  kvinnor 1 3 4 - - - - - - 

  Män 5 6 6 - - - - - - 

 Totalt 5 685 6 084 6 140 4 680 4 841 4 990 82 % 80 % 81 % 

  * ospecificerade helårsstudenter avser utresande helårsstudenter.

TABEll 8  
Studenter som registrerats till höstterminen och sedan inte tagit 
poäng under period omfattande den termin registreringen gjorts 

och efterföljande termin, registrerade ht 11– ht 13

 Helårsstudenter   Registrerade 

   ht 13 ht 12 ht 11

 Studenter som inte tagit poäng 345 343 380

  kvinnor 213 214 240

      Män 132 130 140

 Studenter som tagit poäng 2 400 2 524 2 665

   kvinnor 1 649 1 681 1 774

     Män 752 843 890

 Totalt 2 746 2 868 3 045

TABEll 9 

Utfärdade examina, 2012– 2014

  2014 2013 2012

yRkESExAMinA    

Högskoleingenjörsexamen 56 60 70

lärarexamen,	Förskola/Tidigare	år	 189	 103	 125

lärarexamen, senare år/gymnasiet 23 29 44

sjuksköterska 137 145 146

socionomexamen 62 74 63

specialistsjuksköterskeexamen 35 15 24

Yrkesärarexamen 31  

ämneslärarexamen 11  

yrkesexamina Summa 544 426 472

GEnEREllA ExAMinA    

Högskoleexamen    

Högskoleexamen 69 62 59

Högskoleexamen Summa 69 62 59

Kandidatexamen   

ekonomie kandidatexamen 105 78 81

Filosofie kandidatexamen 464 399 400

Teknologie	kandidatexamen	 51	 31	 32

kandidatexamen Summa 620 508 513

Magisterexamen   

ekonomie magisterexamen 18 17 13

Filosofie magisterexamen 106 70 110

Medicine magisterexamen 1  

Teknologie	magisterexamen	 22	 24	 24

Magisterexamen med ämnesbredd   8

Magisterexamen Summa 147 111 155

Masterexamen   

Teknologie	masterexamen	 42	 26	 22

Masterexamen Summa 42 26 22

Generella examina Summa 878 707 749

Totalt antal examina 1422 1133 1221

notering: Uppgiften totalt antal utfärdade examina 2012 skiljer sig mot den som 
redovisats i årsredovisningen för 2013. detta beror på att magisterexamina med 
ämnesbredd inte medräknades.
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40 procent som en rimlig nivå på andelen distansutbildning.

 Prestationsgraden ökar generellt under 2014, jämfört med 

2013 och ökningen är starkast bland kvinnor inom distans-

utbildning	 på	 grundnivå.	 Totalt	 ökar	 prestationsgraden	 inom	

distansutbildningen med 5 procentenheter (tabell 7). 

studenter som inte tar poäng

Med begreppet ”studenter som inte tar poäng” avses 

 studenter som registrerats på kurser (både inom ramen 

för program och fristående kurser) men som under en 

period omfattande den termin registreringen gjorts och efter-

följande termin inte tagit några poäng. antalet helårsstudenter 

vid Högskolan, som registrerats på kurser till höstterminen 2013 

och sedan inte tagit några poäng på höstterminen eller vår-

terminen, uppgår till 345 stycken. detta är en i princip oförändrad 

nivå i förhållande till föregående år och studenterna fördelar sig 

mellan män och kvinnor på samma sätt som föregående år, det 

vill säga med en övervikt på kvinnor som inte tar poäng (tabell 

8). Uppmärksammas bör dock att antalet studerande kvinnor 

vid	Högskolan	är	fler	än	antalet	studerande	män.	Sett	i	relation	

till det totala antalet registrerade helårsstudenter är andelen som 

registrerats höstterminen 2012 och därefter inte tagit poäng 

12,6 procent, vilket innebär en marginell ökning förhållande till 

de båda föregående åren.

 kategorin med studenter som inte tar poäng fångar upp 

två ytterligheter, å ena sidan studenter som registrerar sig på 

kurser utan att egentligen ha för avsikt att genomgå någon 

examination; å andra sidan studenter som trots upprepade 

försök inte lyckats bli godkända på någon del av kursen. i det 

första fallet rör det sig alltså om att studenter som inte deltar i 

utbildning ändå ger upphov till en ersättning till lärosätet. i det 

andra fallet kan det röra sig om studenter som tar en omfattande 

lärar- och examinatorsresurs i anspråk, utan att lyckas uppnå 

målen för utbildningen. ett sätt att närmare analysera hur stor 

andel av den totala populationen som dessa två ytterligheter 

utgör är att undersöka om studenten har deltagit vid ett eller 

flera	examinations	tillfällen	men	inte	klarat	examinationen.	Detta	

skulle indikera att studenten kan hänföras till den kategori 

som tagit resurser i anspråk men inte lyckats uppnå målet för 

utbildningen.  analysen visar att denna grupp utgör omkring tio 

procent av det totala antalet studenter som inte tar poäng. 

examina

Högskolan har generellt tillstånd att utfärda högskole-

examen, kandidatexamen och magisterexamen. där-

utöver har Högskolan examenstillstånd för samtliga 

inriktningar inom lärarutbildningen och förskollärrautbildningen, 

samt för sjuksköterskeexamen, högskoleingenjörsexamen, 

 socionomexamen och specialistsjuksköterskeexamen. På 

 masternivå har Högskolan examensrätt och inrättat huvud-

område i arbetshälsovetenskap, elektronik, energisystem, miljö-

psykologi och religionsvetenskap. i tabell 9 redovisas antalet 

utfärdade examina under perioden 2012 till 2014.

 antalet yrkesexamina ökar under 2014 men ökningen 

finns	företrädesvis	inom	lärarutbildningarna.	Högskoleingenjör,	

sjuksköterska och socionom minskar. specialistsjuksköterska 

ökar både i förhållande till 2012 och 2013. dimensioneringen 

av yrkesprogrammen har dock inte förändrats märkbart under 

perioden 2009 – 2011, vilket gör att ett sjunkande antal utfär-

dade examina kan tyda på en minskad benägenhet att ansöka 

om examen. att lärarstudenterna uppvisar en ökad benägenhet 

att ta ut examen skulle kunna förklaras av legitimationsreformen. 

en annan möjlig förklaring är att studenter på yrkesprogram, 

undantaget lärarutbildningarna 2, i minskande grad uppnår 

examensfordringarna.	 Det	 finns	 dock	 ingen	 förändring	 i	 pre-

stationsgrad som skulle stödja en sådan teori. Förändringarna 

i alla andra program än lärarutbildningarna är också så små att 

de kan vara slumpartade.

 Bland de generella examina, högskole-, kandidat- och 

masterexamen, sker en ökning i förhållande till både 2013 och 

2012.	ökningen	finns	framförallt	bland	kandidatexamina,	men	

också masterexamen ökar, även om det rör sig om betydligt 

färre utfärdade masterexamina än kandidatexamina. antalet 

högskoleexamina ligger stabilt över treårsperioden, medan 

magisterexamen minskar mellan 2012 och 2013, men tar igen 

något av den minskningen mellan 2013 och 2014. antalen i de 

enskilda kategorierna är dock så pass låga att endast ökningen 

inom kategorin kandidatexamen bör ägnas något större intresse.

	 Antalet	 kandidatexamina	 har,	 med	 viss	 fluktuation,	 ökat	

sedan 2010. ökningen mellan 2013 och 2014 ligger i paritet 

med den ökning som noterades mellan 2010 och 2011, liksom 

mellan 2011 och 2012.  

Utveckling inom  
bristyrkesutbildningar

Högskolan erbjuder sju program som leder till en högskole-

ingenjörsexamen. Flest förstahandssökande attraherar 

teknikområdena byggnadsteknik, maskinteknik och 

industriell ekonomi (UHr:s sökstatistik). det totala antalet 

förstahandssökande är relativt stabilt över åren. Under den 

 redovisade perioden noteras en liten uppgång mellan 2012 

och 2013, och en liten nedgång mellan 2013 och 2014. lägger 

vi till sökande som inte valt Högskolan i första hand, uppvisar 

perioden en  stadig ökning i antal sökande, vilket förbättrar 

möjligheterna att tillsätta alla platser. antalet platser på hög-

skoleingenjörsprogrammen utökades något mellan 2012 och 

2013 och årligen sker en omfördelning mellan programmen, 

baserad på sök bilden. sjuksköterskeprogrammet utökades 

med 20 platser till 198 mellan 2012 och 2013 och har under 

den redovisade perioden haft ett stabilt söktryck med mellan två 

och tre förstahandssökande per plats. specialistsjuksköterske-

utbildningarna uppvisar ett lägre söktryck, vilket är att vänta då 

2 Utfärdade examina finns ännu så länge endast inom den samlade lärarutbildningen enligt 2001 års examensordning samt inom yrkeslärarutbildningen och KPU enligt 2011 års 
examensordning. För yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen enligt 2011 år examensordning saknas jämförelsetal för 2012 och 2011.
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TABEll 10

Antal  helårsstudenter inom bristyrkesutbi ldningar

  2014 2013 2012

Högskoleingenjörer 366 295 245

sjuksköterskor 561 493 454

specialistsjuksköterskor 40 38 34

Totalt 967 826 734

utbildningen ligger på avancerad nivå. inriktningen mot arbete 

som	 distriktssköterska	 attraherar	 flest	 förstahandssökande.	 i	

tabell 10 redovisas antalet helårsstudenter inom bristyrkesutbild-

ningar och tabell 11 redovisar antalet programnybörjare på dessa 

utbildningar under perioden 2012 – 2014. dimensioneringen av 

såväl högskoleingenjörs- som sjuksköterskeutbildningarna vilar 

på en samlad bedömning av samhällets behov, studenternas 

efterfrågan och Högskolans kapacitet. 

 av tabell 11 framgår att antalet programnybörjare inom hög-

skoleingenjörsutbildningarna ökar mellan åren 2012 och 2014.

 antalet utfärdade högskoleingenjörsexamina och sjukskö-

terskeexamina har sjunkit något under perioden 2012 – 2014, 

medan antalet specialistsjuksköterskeexamina har ökat (tabell 9). 

nedgången i antal högskoleingenjörsexamina mellan åren 2012 

och 2013 motsvaras av en nedgång i antalet programnybörjare 

mellan åren 2009 och 2010. Mellan 2010 och 2011 sker dock 

en relativt kraftig uppgång i antalen programnybörjare som inte 

leder till en motsvarande ökning av antalet examina mellan åren 

2013	och	2014.	En	 förklaring	 till	detta	kan	 ligga	 i	att	fler	och	

fler	 ingenjörsprogram	ges	 i	 co-op-utförande	och	därför	 löper	

över fyra år i stället för tre. effekten av den kraftiga uppgången 

mellan åren 2011 och 2013 har av den anledningen ännu inte 

fått	genomslag	i	fler	examina.	Ett	problem	som	beskrivs	inom	

ingenjörsutbildningarna och som i någon mån kan påverka 

relationen mellan antal programnybörjare och antalet utfärdade 

examina, är att examen ofta inte krävs för anställning. studenter 

som fullgjort sina kursfordringar eller har oavslutade kurser i 

programmet	 kan	 i	 flera	 fall	 få	 anställning	utan	 examen,	 vilket	

kan minska benägenheten att ansöka om examen.

 inom sjuksköterskeutbildningen har antalet utfärdade exa-

mina tätt följt antalet programnybörjare så att det på aggregerad 

nivå examinerats lika många som det tillkommit. de senaste 

årens ökning av antalet programnybörjare har dock ännu inte 

fått genomslag i form av ett ökat antal utfärdade examina. 

rekrytering
marknadsföring

Under 2014 har Högskolan i gävle fortsatt det långsiktiga 

arbetet med att stärka varumärket och marknadsföra 

utbudet av utbildningsprogram till den prioriterade mål-

gruppen 18 – 25-åringar. Huvudbudskapet har varit ”vad fram-

tiden behöver” kompletterat med ”Maximera din potential” där 

kommunikationen	sker	via	figuren	Einstein.

Marknadsföringen har i huvudsak genomförts genom en kam-

panj under våren 2014. grunden har varit mobilapplikationen 

sYo-konsulenten som ger information om ett femtiotal yrken 

och utbildningsprogram som Högskolan erbjuder. För att 

uppträda konsekvent och som tidigare möta målgruppen på 

dess arena har kampanjen i övrigt bestått av utomhusreklam 

(inklusive tunnelbanan), webb, sociala medier samt print. inga 

TABEll 11 

Programnybörjare på bristyrkesutbi ldningar,  2012– 2014

  2014 2013 2012

Högskoleingenjörer 168 178 143

automationsingenjör, Co-op 14 16 4

Byggnadsingenjörsprogrammet  
– inr arkitektur och miljö 33 34 33

dataingenjörsprogrammet 28 22 22

ekonomiingenjörsprogrammet 28 35 24

elektronikingenjörsprogrammet 4 10 6

energisystemingenjör, Co-op 26 30 33

Maskiningenjörsprogrammet, Co-op  35 31 21

Sjuksköterskor 225 227 193

sjuksköterskeprogrammet, Campus 94 101 87

sjuksköterskeprogrammet,  
distans – Bollnäs 19 25 20

sjuksköterskeprogrammet,  
distans – gävle 77 55 46

sjuksköterskeprogrammet,  
distans – Hudiksvall 19 27 20

sjuksköterskeprogrammet,  
distans – norrtälje 16 19 20

Specialistsjuksköterskor 41 49 51

specialistsjuksköterskeprogrammet  
– inr distriktssköterska 23 27 19

specialistsjuksköterskeprogrammet  
– inr vård av äldre 18 22 32

Totalt 434 454 387
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nya	filmer	har	producerats	utan	de	två	filmerna	som	skapades	

2013 har återanvänts och visats som bioreklam i gävleborg, 

dalarna och Mälardalen.

 den samlade utbildningsinformationen av Högskolans 

utbildningsutbud – program och kurser – presenteras i en pro-

gramkatalog och två kurskataloger samt genom exponering på 

webbplatsen hig.se.

mässor, besök och det personliga mötet 

Under året har Högskolan medverkat vid student- och utbild-

ningsmässor i örebro, göteborg, stockholm samt sundsvall. 

antalet besök på gymnasieskolor i gävleborg, dalarna, Uppsala 

och stockholms län har under året varit cirka 30. Högskoledagar, 

det vill säga när Högskolan tar emot besök av gymnasieelever, 

arrangeras numera vid två tillfällen under året. exempelvis 

 samordnades besök för gymnasieelever i årskurs två från 

Hälsinglands samtliga gymnasieskolor med drygt 600 elever 

anmälda.	cirka	400	elever	från	Gävle,	Sandviken,	Tierp	och	Gimo	

besökte också Högskolan i gävle under en gemensam dag. 

 Högskolan har även deltagit i Utbildningschansen som ar-

rangeras av vuxenutbildningen i gävle kommun varje månad. 

eventet riktar sig till arbetslösa i alla åldrar.  

	 Tillsammans	med	 Gävle	 kommun	 deltog	 Högskolan	 på	

 Bråvalla-festivalen i juni samt på hemvändareventet på Juni-

backen i slutet av augusti. i juni arrangerade Högskolan ett 

öppet Hus med ca 250 besökare.

 För den som inte har tid eller möjlighet att delta i något av 

Högskolans	event	 finns	möjligheten	Skugga	en	 student.	Den	

som är intresserad av en speciell utbildning bokar in en tid med 

en student på det aktuella programmet som berättar om utbild-

ningen	och	visar	runt	på	Högskolan.	Det	finns	också	möjlighet	

att vara med på föreläsning. Under 2014 har Högskolan tagit 

emot 14 personer som skuggat någon av våra studenter.

 Under året har Högskolan regelbundet tagit emot grupper 

från arbetsförmedlingen och aktörer knutna till arbetsför-

medlingen. Under dessa besök får grupperna information om 

Högskolan, utbildningarna, hur det är att studera på högskola 

samt en kortare guidad tur i lokalerna. arbetsförmedlingarna 
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runt om i länet arrangerar även ett antal utbildningsmässor där 

Högskolan varit en självklar aktör. 

Breddad rekrytering

Högskolan arbetar aktivt med breddad rekrytering där aktivite-

terna i huvudsak varit inriktade mot tre fokusområden: mottagan-

det av nya studenter, genomströmning samt rekrytering av nya 

studentgrupper. en viktig del i Högskolans arbete för breddad 

rekrytering	är	projektet	Teknikerjakten	som	syftar	till	att	väcka	

och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos ungdomar 

i	Gävle	och	Älvkarleby	kommuner.	Projektet	delfinansieras	av	

e. J ljungbergs utbildningsfond och innebär att Högskolan 

ger ungdomar i dessa kommuner möjlighet att se och uppleva 

vad som sker vid Högskolan inom naturvetenskap och teknik. 

 som en del i den breddade rekryteringen har Högskolan tagit 

emot grupper med utländsk bakgrund både från högstadieskolor 

och även arbetslösa från projekt knutna till arbetsförmedlingen 

som exempelvis lok-center i sandvikens kommun.

	 Högskolan	 har	 också	 tagit	 emot	 ett	 flertal	 grupper	 från	

högstadiets årskurs åtta och nio i gävle.

sökande, antagna och registrerade studenter 

antalet studenter som söker till Högskolan har ökat markant 

under  de senaste åren. i tabell 12 redovisas sökande, an-

tagna och registrerade till Högskolans programutbud samt till 

utbudet av fristående kurser. Under 2014 bestod Högskolans 

programutbud av sammanlagt 44 utbildningsprogram. vissa 

av dessa program startade både vår- och hösttermin medan 

andra endast hade ett starttillfälle. i tabellen redovisas även 

motsvarande siffror för Högskolans utbud av fristående kurser. 

Under 2012–2014 har det totala antalet sökande till Högskolans 

program ökat med 30 procent och antalet förstahandssökande 

till program ökat med 28 procent. detta innebär att Högskolan 

hade 2,9 förstahandssökande per registrerad programstudent 

vilket är en ökning med 0,4 enheter relativt 2012 (2,5). det ökade 

söktrycket motsvaras dock inte av samma uppgång vad gäller 

antalet antagna och registrerade  studenter. antalet antagna har 

ökat med 3 procent under perioden  och antalet registrerade 

har ökat med 11 procent. att det ökade söktrycket inte lett till 

en motsvarande ökning av  antalet antagna och registrerade är 

en konsekvens av Högskolans  minskade utbildningsanslag. 

även till de fristående kurserna har antalet sökande ökat under 

perioden även om förändringen i söktryck inte är lika markant 

som för programutbudet.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som bygger på 

att ett avtal sluts mellan Högskolan och en uppdrags-

givare. Utbildning som ges inom ramen för lärarlyftet är 

 exempel på en sådan utbildning. Uppdragsutbildning bekostas 

inte av Högskolans grundutbildningsanslag utan av uppdragsgi-

varen enligt avtal. generellt ställs  samma kvalitetsmässiga krav 

TABEll 12 

Sökande, antagna och registrerade studenter,  2012– 2014

   2014   2013   2012

   ht vt ht vt ht vt    

Program            

Totalt antal sökande 17 604 3 850 14 309 3 973 11 972 3 130

 kvinnor 11 679 2 558 9 521 2 684 7 598 2 072

 Män 5 925 1 292 4 788 1 289 4 374 1 058

Sökande i förstahand 5 088 1 393 4 427 1 443 3 864 1 206

 kvinnor 3 412 871 2 918 901 2 438 715

 Män 1 676 522 1 509 542 1 426 491

Antagna 2 199 454 1 884 507 2 033 530

 kvinnor 1 344 299 1 158 354 1 242 376

 Män 855 155 726 153 791 154

Registrerade 1 829 409 1 653 402 1 611 387

 kvinnor 1 110 277 1 045 290 1 003 290

 Män 719 132 608 112 608 97

Fristående kurser            

Totalt antal sökande 16 858 12 748 15 918 16 677 15 539 12 880

 kvinnor 11 783 8 748 11 125 11 095 10 709 8 605

 Män 5 075 4 000 4 793 5582 4 830 4 275

Antagna 6 949 6 055 7 052 7 938 6 359 6 675

 kvinnor 4 723 4 168 4 974 5 236 4 507 4 379

 Män 2 226 1 887 2 078 2 702 1 852 2 296

Registrerade 5 072 4 756 5 126 5 583 4 791 4 996

 kvinnor 3 450 3 237 3 600 3 679 3 340 3 329

 Män 1 622 1 519 1 526 1 904 1 451 1 667

22 i å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4

notering:
Med anledning av nytt krav på könsindelad statistik kan Högskolan inte längre nyttja UHr:s 
årligarapport av antalet sökande för statistiskt uttag. vi har därför valt att redovisa antalet 
sökande ur databasen nya. det innebär till att tabellen skiljer sig från UHr:s siffror då vårt 
utsökningstillfälle	inte	är	det	samma.	Tabellen	är	poster	ur	databasen	nyA	där	sena	anmäl-
ningar rensats bort.      
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på den uppdragsutbildning som bedrivs vid Högskolan som på 

ordinarie högskoleutbildning. Utbildningens innehåll är dock i 

hög grad anpassat till uppdragsgivarens krav och behov. Under 

2014 har 81 helårsstudenter registrerats inom uppdragsutbild-

ning (tabell 13). av totalt 24 uppdragsutbildningskurser under 

2014 gavs majoriteten inom undervisnings- samt vårdområdet. 

det är framför allt utbildning kopplad till lärarlyftet, förskollärar-

lyftet samt sjuksköteutbildning som står för majoriteten av 

Högskolans helårsstudenter inom uppdragsutbildning. i dessa 

uppdragsutbildningar är över vägande delen, drygt 90 procent, 

av studenterna kvinnor. Under 2014 startade uppdragsutbild-

ning av sjuksköterskor åt landstinget gävleborg och ytter ligare 

ett avtal är klart för 2015. därtill har sjuksköterskeutbildning 

startat under året utifrån avtal tecknat med kina. vilket till stor 

del förklarar ökningen i förhållande till 2013.

Utbildningens forskningsanknytning

Enligt Högskolelagen ska all högskoleutbildning vila på 

vetenskaplig grund. i Högskolans utbildnings- och forsk-

ningsstrategi för 2013 – 2016 slås fast att all utbildning ska 

vara forskningsanknuten. strategin anger också att forskningen 

vid Högskolan ska vara ”naturligt kopplad och strategiskt styrd” 

till utbildningsutbudet.  

	 i	utbildnings-	och	forskningsstrategin	finns	också	en	utbuds-

strategi, där forskningsanknytning listas som nummer två av 

fem styrfaktorer. strategin slår också fast att kurser endast får 

erbjudas om en god forskningsanknytning kan garanteras. För 

att implementera Högskolans strategi har Högskolan under året 

arbetat utifrån en arbetsordning för inrättande, revidering och 

avveckling	av	utbildningsprogram.	i	arbetsordningen	definieras	

forskningsanknytning på följande sätt:

en utgångspunkt för forskningsanknytning är att det stoff som 

presenteras i en kurs, inte minst genom kurslitteraturen,  ska 

bygga på vetenskaplig forskning. det forskningsbaserade 

stoffet kan alltid kompletteras och illustreras med andra källor, 

såsom gästföreläsningar av yrkesverksamma, skönlitteratur 

och	film,	litteratur	som	tar	sin	grund	i	beprövad	erfarenhet,	

etc. men kärnstoffet, som primärt är det som examineras 

utifrån kursens mål, måste vila på vetenskaplig grund. alla 

lärare vid Högskolan i gävle ska vara väl orienterade i det 

forskningsfält inom vilket de undervisar och därmed bekanta 

med det aktuella forskningsläget. 

Forskningsanknytning bör framför allt uppnås genom att  

studenterna i en kurs får insyn i och – där det bedöms lämpligt 

– involveras i den forskning som bedrivs vid Högskolan inom 

det kunskapsområde som kursen tillhör. Forskningsanknytning 

av detta slag skall aktivt eftersträvas inom Högskolans samtliga 

huvudområden.

(Arbetsordning för inrättande, revidering och avveckling av  

utbildningsprogram)

Definitionen	illustrerar	det	kvalitativa	mått	på	forsknings	anknytning	

som gäller för Högskolan. detta kompletterar det kvantitativa 

TABEll 13 
Antal  helårsstudenter och helårsprestat ioner per 

utbi ldningsområde inom uppdragsutbi ldning, 2012– 2014

Utbildningsområde  HÅS   HÅP

    2014 2013 2012 2014 2013 2012

Juridiska området (JU) 0,9 1,4  1,5  

 kvinnor 0,9 1,4  1,5  

 Män      

Medicinska området (Me) 7,5  0,2 7,1  0,4

 kvinnor 7,1  0,2 6,8  0,3

 Män 0,4   0,3  0,1

naturvetenskapliga området (na) 3,6 8,2 2,6 5,5 5,7 1,9

 kvinnor 3,4 7,6 2,4 5,4 5,2 1,8

 Män 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,1

samhällsvetenskapliga  
området (sa) 7,5 1,6 1,9 3,2 2,3 

 kvinnor 5,1 0,9 1,3 2,4 1,7 

 Män 2,3 0,7 0,6 0,9 0,6 

Tekniska	området	(TE)	 3,5	 4,6	 5,1	 5,5	 4,7	 2,5

 kvinnor 2,3 3,0 2,7 4,0 2,5 1,2

 Män 1,2 1,5 2,4 1,5 2,3 1,3

Undervisningsområdet (lU) 20,1 25,0 22,6 20,4 22,0 16,7

 kvinnor 13,7 20,0 18,3 14,5 18,8 12,5

 Män 6,4 5,0 4,3 5,9 3,2 4,2

vårdområdet (vå) 37,6 6,5 7,6 17,8 3,9 6,3

 kvinnor 34,1 3,7 6,6 15,5 2,3 5,8

 Män 3,5 2,8 1,0 2,3 1,6 0,5

Totalt 80,6 47,2 40,0 61,0 38,6 27,7
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mått på andelen disputerad personal som utbildnings- och forsk-

ningsstrategin anger för strategiperioden, vilken är att andelen 

dis puterade lärare ska överstiga 50 procent. För 2014 uppgår 

andelen till 50 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter 

i förhållande till 2012.  

dimensionering och studievägledning  
inom lärarutbildningen

Under 2013 dimensionerades förskollärarutbildningen till-

fälligt ned, från 100 till 70 platser till följd av att genom-

strömningen (kvarvaron) inom programmet kommit att 

bli högre än prognosticerat. Under 2014 har omfånget på 100 

utbildningsplatser återställts, samtidigt som ämneslärarutbild-

ningen utökats och grundlärarutbildningen kompletterats med in-

riktning mot fritidshem. ett lärarprogram – Yrkeslärarprogrammet  

– har till följd av vikande efterfrågan inte haft någon antagning 

under 2014, men kan öppnas igen om efterfrågan stiger. sam-

mantaget innebär det att lärar- och förskollärarutbildningen vid 

Högskolan utökats från 360 3  utbildningsplatser 2013 till 462 

utbildningsplatser 2014. även antalet registrerade studenter 

har ökat, från 300 under 2013 till 418 under 2014. samtliga 

program och inriktningar uppvisar ett förstärkt söktryck jämfört 

med	föregående	år	och	alla	utom	ämneslärarprogrammet	har	fler	

än en förstahandssökande per plats. Mest eftersökt är förskol-

lärarutbildningen där Högskolan i gävle har den mest eftersökta 

utbildningen i landet med drygt 6 förstahandssökande per plats. 

dimensioneringen av de olika programmen och inriktningarna 

stämmer väl överens med studenternas efterfrågan, med undan-

tag för förskollärarutbildningen där söktrycket ger underlag för 

ytterligare utökning och ämneslärarutbildningen som ännu har en 

viss outnyttjad kapacitet: 2014 registrerades 182 studenter på 

ett utrymme av 202 platser inom ämneslärarutbildning, inklusive 

kompletterande pedagogisk utbildning, kPU.

 samtliga lärarprogram och förskollärarprogrammet har sin 

hemvist vid en av Högskolans tre akademier, där också en 

administrativ	stödstruktur	finns	etablerad	med	två	utbildnings-

ledare, en utbildningsadministratör samt en samordnare för 

verksamhetsförlagd	 utbildning.	 Därutöver	 finns	 vid	 akademin	

en verksamhetssamordnare och en administratör kopplade till 

samverkansorganet regionalt utvecklingscentrum i gävleborg 

(rucX) och en samverkansansvarig. inom akademin hanteras 

studievägledning för såväl presumtiva studenter som för redan 

antagna.  Utbildningsledarna tar ett stort ansvar för framtagande 

av informationsmaterial och den administrativa resurs som 

avsatts borgar för att all information når ut till berörda. som 

komplement	till	den	organiserade	studieinformationen	finns	såväl	

utbildningsledare som utbildningsadministratör tillgängliga för 

att svara på frågor av studievägledande karaktär.

internationalisering inom  
utbildningen

Samverkan med andra lärosäten inom högre utbildning 

gällande internationalisering har utvecklats vidare. det 

nationella	 erfarenhetsutbytet	 har	 intensifierats	 inom	 en	

mängd olika aspekter där ett internationellt perspektiv betonas. 

Under året har också den centrala internationella verksamheten 

vid Högskolan omorganiserats.

  Under året har arbetet med den internationella strategin 

fortgått. Fokus har nu legat på implementeringen av denna. som 

ett led i denna process har exempelvis en övergripande imple-

menteringsplan tagits fram. dessutom har olika grupperingar 

börjat formas, bland annat en arbetsgrupp där internationella 

frågor diskuteras övergripande.  

 Under 2014, som en del av den internationella strategin, 

fortskred också kartläggningen och inventeringen av Högskolans  

internationella verksamhet. olika samarbetsmöjligheter med läro-

säten i särskilt kina har undersökts. syftet har varit att hitta möjlig-

heter	för	att	fördjupa	olika	typer	av	samarbeten.	Två	exempel	är	

utredningar kring hur beställd utbildning, samt en preparandkurs 

i engelska kan användas för att fördjupa samarbeten men också 

för	att	rekrytera	fler	avgiftsskyldiga	studenter.	Ett	annat	sådant	

exempel på ett utvecklat samarbete är sjuksköterskeutbildning i 

lishui (kina) med 84 studenter. 

 samarbetet med Brasilien via det brasilianska stipendie-

programmet, science without Borders (swB), har även detta 

fortsatt under 2014. det blev totalt sett färre antal studenter 

som sökte sig till sverige via stipendieprogrammet och Hög-

skolan	fick	i	slutändan	endast	en	student	(88	för	hela	landet).	

Högskolan är med i lanseringen av programmet för att kunna 

ta emot studenter också under 2015. 

 Utbildningsutbudet för avgiftsskyldiga studenter har under 

2014 främst funnits inom Högskolans ingenjörsutbildningar. 

Två	program	 i	Högskolans	 utbud	 utmärks	 av	 ett	 högre	 antal	

avgiftsskyldiga studenter under 2014; Master programme in 

Electronics/Telecommunication	 samt	 Study	 programme	 in	

social Work. Master in Business administration (MBa) är även 

fortsättningsvis ett av de större programmen samtidigt som det 

har färre avgiftsskyldiga studenter än tidigare år. Under 2014 

har inga studenter antagits vid separat antagning i enlighet med 

ändringar i högskoleförordningen.

 samarbetet med Migrationsverket har fungerat bra. de 

inkommande ärendena till Migrationsverket som berör uppehålls-

tillstånd för studenter vid Högskolan handläggs i Umeå. om det 

därefter	finns	behov	av	komplettering	eller	liknande	handläggs	

detta i örebro. i övrigt är det liknande frågor som berörts tidigare 

år, exempelvis komplikationer med biometrisk data vilket har 

inneburit	att	studenter	ibland	sett	sig	tvungna	att	passera	flera	

länder för att nå en svensk beskickning där detta varit möjligt 

att utföra. Migrationsverket har samtidigt varit lättillgängligt när 

det gäller övergripande frågor.

3  I ÅR 2013 anges 390 utbildningsplatser, vilket var det antal som angavs i Högskolestyrelsens beslut, före den tillfälliga neddimensioneringen av förskollärarutbildningen.
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i tabell 14 redovisas antalet helårsstudenter samt helårspresta-

tioner	 inom	den	 studieavgiftsfinansierade	 verksamheten.	Hög-

skolans	totala	volym	inom	den	avgiftsfinansierade	verksamheten	

omfattade 52 helårsstudenter, samt 59 helårsprestationer under 

2014. detta är en minskning jämfört med föregående år med 24 

helårsstudenter och 8 helårsprestationer. Utvecklingen kan delvis 

förklaras av att Högskolan infört höjda språkkrav i samband med 

en generell systematisering av verksamheten i kina. angående 

könsfördelningen är det främst män som läser program på grund-

nivå medan det är något mer jämnt fördelat på avancerad nivå. 

 Högskolan tilldelas via Universitets- och högskolerådet 

(UHr) medel avsedda som stipendiemedel för avgiftsskyl-

diga studenter.  i tabell 15 redovisas de stipendiemedel som 

Högskolan  delat ut under perioden 2012 till 2014. Medel har 

tilldelats studenter från kina, Pakistan, nigeria, indien och 

	Eritrea.	Totalt	tilldelades	medel	för	1	897	tkr	under	2014.	

 Bland utbytesverksamheten utgör linnaeus-Palme (lP) 

även fortsättningsvis en god möjlighet för såväl personal som 

studenter att delta i internationell mobilitet i båda riktningarna. 

linnaeus-Palme projektet initieras och bedrivs med lärosäten 

i utvecklingsländer. Högskolan hade under 2014 projekt i 

Albanien,		indien,	kina,	Tanzania,	Bosnien-Hercegovina,	kroatien,	

Peru, sydafrika, Bangladesh, Palestina och Uganda. Under 

hösten  2014 inkom nya ansökningar för kommande kalenderår 

gällande		 projekt	 i	 bland	 annat	 Tunisien,	Marocko,	 Zimbabwe	

och	Tanzania.		

 erasmusprogrammet har också under 2014 utgjort en hörn-

sten inom internationaliseringen vid Högskolan. i enlighet med 

tidigare	 år	 kommer	 större	 studentgrupper	 från	 Tyskland	 och	

Spanien	men	också	ett	flertal	från	nederländerna	och		Belgien.	

en jämförelse mellan 2013 och 2014 visar på ett relativt väl 

fördelat antal studenter utan några större ändringar mellan åren. 

Under våren och hösten 2013, 83 respektive 78, jämfört med 

motsvarande terminer under 2014, 87 och 71. 

 antalet bilaterala avtal har under 2014 ökat något från en relativt 

låg nivå. Under 2014 fanns det aktiva avtal med lärosäten i kanada, 

Sydkorea,	Japan,	Taiwan	samt	med	ett	nytt	lärosäte	i	USA.

 antalet studenter som reste ut under 2014 följde tidigare 

mönster vid Högskolan i gävle med ett relativt lågt antal ut-

resande studenter. det har dock skett en viss ökning. Under 

kalenderåret 2014 befann sig 27 studenter utomlands. Främst 

som erasmusstudenter inom europa, i italien, nederländerna 

och Belgien, men också via bilaterala avtal i kanada och syd-

korea samt i egenorganiserad regi i bland annat Usa och via 

lP i Bangladesh. en särskild möjlighet för Högskolans studenter 

att resa ut utgörs dessutom av Minor Field studies (MFs). MFs 

syftar till att ta tillvara den enskilde studentens intresse för ut-

vecklingsfrågor, samt till att ge lärosätet möjlighet att inhämta 

och integrera kunskaper i ämnet i undervisningen. Under 2014 

tilldelades sex MFs stipendier för fältstudier till Botswana, 

 Malaysia, sydafrika och nepal. 
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TABEll 14 
Studieavgiftsskyldiga studenter,  helårsstudenter  

samt helårsprestat ioner,  2012– 2014

    HÅS    HÅP

   2014 2013 2012 2014 2013 2012

 Grundnivå 16 25 28 20 22 17

  kvinnor 6 10 12 7 9 8

  Män 10 16 16 13 13 10

 Avancerad nivå 36 51 52 40 45 42

  kvinnor 15 24 28 19 23 24

  Män 21 27 23 21 22 18

 Totalt 52 76 79 59 67 59

TABEll 15 
Utdelade stipendiemedel t i l l  

studieavgiftsskyldiga studenter (tkr)

   2014 2013 2012

 Utdelade stipendier 1897 1 755 1 248 
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kvalitet inom utbildningen

Högskolans kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att Hög-

skolan	följer	de	styrande	dokument	som	finns	för	verk-

samheten, att uppsatta mål nås och att det omgivande 

samhällets behov beaktas. lärosätenas kvalitet kontrolleras idag 

externt genom granskning från Universitetskanslersämbetet,  

Ukä, både vad gäller examensrätter och att studenterna klarar 

sina mål i form av systematisk granskning av utbildning.

 Högskolan i gävle har ett kvalitetsprogram för åren 2013–

2015 vilket anger ramarna inom vilka kvalitetsarbetet ska styras. 

kvalitetsprogrammet	innebär	krav	på	sakkunniggranskning	i	flera	

av Högskolans processer och att det under Utbildnings- och 

forskningsnämnden	finns	ett	kvalitetsutskott.	kvalitetsutskottets	

uppgifter innefattar delaktighet i processer såsom examensrätts-

ansökningar och granskning av måluppfyllelse av de nationella 

 examensmålen vad gäller våra huvudområden och  yrkesexamina. 

ansökningar om inrättande av huvudområden och forskar-

utbildningsämne samt uppföljning i det fall Ukä till delar ett om-

råde omdömet bristande kvalitet vid en granskning.  

	 i	linje	med	kvalitetsprogrammet	finns	ett	avvikelsehanterings-

system vilket innefattar hantering av avvikelser från förväntade 

resultat eller förbättringsförslag från verksamheten. ärendena i 

detta system blir föremål för analys och leder till åtgärder som 

redovisas. detta är del av en process som syftar till att lära av 

varandra, få bättre uppföljning och ett mer uttalat analysarbete.

Universitetskanslersämbetets  
kvalitetsutvärdering 

Ukä kvalitetsgranskar utbildningar enligt Högskoleverkets 

system för kvalitetsutvärdering 2011– 2014. granskningen av 

huvudområden sker på kandidat-, magister- och masternivå, 

därtill granskas även yrkesexamina. som hjälp i sin granskning 

av målen i examensbeskrivningarna har Ukä en bedömargrupp 

sammansatt av arbetslivsrepresentanter, studeranderepresen-

tanter och sakkunniga. i bedömningen av om studenternas fak-

tiska studieresultat matchar det förväntade resultatet (målupp-

fyllelse av de nationella examensmålen) används tre underlag: 

studenternas självständiga arbeten, lärosätenas självvärdering 

och	studenternas	erfarenheter.	Till	detta	kommer	en	lärosätes-

intervju med kompletterande frågor, möjlighet till diskussion och 

klargörande av oklarheter i underlaget. Bedömargruppen föreslår 

ett samlat omdöme och Ukä beslutar. omdömet ges på en 

tregradig skala; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande 

kvalitet. lärosäten som erhåller omdömet mycket hög kvalitet 

erhåller en resursförstärkning. vid bristande kvalitet kan Ukä 

dra in ett lärosätes examensrätt inom det berörda området. 

 Under 2014 påbörjades inga nya granskningsomgångar, 

däremot meddelades 12 beslut gällande Högskolan inom ramen 

för utvärderingssystemet. Utfallet var 9 beslut med omdömet 

hög kvalitet och 3 beslut med omdömet bristande kvalitet. detta 

redovisas i tabell 16. 

 

TABEll 16 

Förteckning över beslut från  
Universitetskanslersämbetet under 2014 

 Huvudområde Mycket hög  Hög Bristande
   kvalitet kvalitet kvalitet

 didaktik, kandidatnivå  X 

 didaktik, magisternivå   X

 dramapedagogik, kandidatnivå  X 

 omvårdnadsvetenskap, kandidatnivå  X 

 Pedagogik, kandidatnivå   X

 Pedagogik, magisternivå  X 

 sjuksköterskeexamen, yrkesexamen  X 

 socialt arbete, kandidatnivå  X 

 socionomexamen, yrkesexamen  X 

 specialistsjuksköterskeexamen  
 inriktning distriktssköterska, yrkesexamen  X 

 specialistsjuksköterskeexamen  
 inriktning vård av äldre, yrkesexamen   X

 vårdvetenskap, magisternivå  X 
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Processen efter omdömet bristande kvalitet är att Högskolan  

senast ett år efter beslutsdatum för utvärderingen har att in-

komma med skriftligt svar till Ukä. i detta svar hanteras enbart 

examensmål där en bristande kvalitet har påtalats och svaret 

ska innehålla  en analys av den bristande måluppfyllelsen och 

en redogörelse av vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra 

måluppfyllelse. därefter kan Ukä besluta om det inte längre 

finns	anledning	att	 ifrågasätta	examenstillståndet	eller	om	att	

examenstillståndet ska återkallas. lärosätena har även själva 

möjligheten att besluta om att lägga ner huvudområdet på 

den nivå som har ifrågasatts. i Högskolans interna process för 

dessa ärenden samordnas arbetet  med kvalitetsutskottet och 

den åtgärdsredovisning som ska skickas in sakkunniggranskas 

på uppdrag av kvalitetsutskottet.

 Högskolan i gävle har under året lämnat in 7 åtgärdsre-

dovisningar med anledning av att Ukä under 2013 tilldelade 

energisystem (magisternivå), Högskoleingenjörsexamen (Bygg-

nadsteknik), Högskoleingenjörsexamen (datavetenskap), indu-

striell ekonomi (magisternivå), Maskin teknik (kandidatnivå) och 

religionsvetenskap (kandidatnivå och magisternivå) omdömet 

bristande kvalitet. Byggnadsteknik (kandidatnivå) som också 

ifrågasattes av Ukä under 2013 har lagts ner som huvudområde 

på Högskolan i gävle under 2014.

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas 
av kursfordringarna i någon examen

På regeringens uppdrag (U2009/427/UH) har Högskoleverket 

granskat	kurser	som	inte	specifikt	omfattas	av	kursfordringarna	

i någon examen. denna bedömning har utgått ifrån hur kraven 

i 1 kap. 2 och 8–9 §§ i Högskolelagen (1992:1434) uppfylldes.

Under 2014 har en av Högskolans kurser granskats och beslut 

i detta ärende fattades den 16 december 2014. den kurs som 

granskats är ”Hållbarhet i nordiska ekosystem” 7,5 hp. kursen 

bedömdes uppfylla kraven.

Studentinflytande

S tudenterna utför ett betydande studiearbete under stort 

eget ansvar för studieresultaten. det är därför viktigt för 

Högskolan, som anordnar verksamheten och ansvarar 

för kvaliteten, att ge studenterna möjlighet att utöva sitt in-

flytande	 särskilt	 över	 utbildningen.	 Högskolans	 studenter	 är	

därför representerade i beslutande och beredande organ vilket 

är ett  värdefullt inslag för det samlade arbete som utförs vid 

Högskolan. 

 På den högskoleövergripande nivån är studenterna represen-

terade i Högskolestyrelse, utbildnings- och forskningsnämnd, 

forskarutbildningsnämnd, anställningsnämnd, disciplinnämnd, 

ledningsgrupp, samverkansråd samt i central skyddskommitté. 

studenterna är också representerande i ett antal beredande 

organ som, stipendiekommittén, studenthälsorådet, kvalitétsut-

skott, rådet för hållbar utveckling samt i strategigruppen för lika 

villkor.	Studenterna	utser	också	skyddsombud.	Totalt	omfattar	

dessa organ 28 platser för studenter av vilka 20 platser, drygt 70 

procent, tagits i anspråk under 2014. det innebär en minskning 

jämfört med föregående år då 79 procent av platserna togs i 

anspråk av studenter.

 Högskolans tre akademier har ansvar för planering och 

genomförande av utbildningen. studenterna har platser i 

akademiråd och utbildningsråd knutna till utbildningsprogram-

men. Utbildningsråden är samverkansorgan kopplade till ut-

bildningsprogrammen och sammansatta av representanter för 

lärare, studenter och omgivande samhälle. akademierna önskar 

också engagera studenterna på andra sätt, t.ex. i styrgrupper, 

ledningsgrupper, utvärderingsråd eller genom direkta kontakter 

med	studenterna.	Totalt	antal	platser	för	studenter	i	Högskolans	

akademiråd är 9, plus en suppleantplats per akademiråd, varav 

endast två av de ordinarie, 22 procent, varit nyttjade under året. 

det är av största vikt att öka representationen i dessa organ i 

syfte att tillförsäkra studenterna insyn och påverkansmöjligheter 

i akademiernas verksamhet och ledning.

 i Högskolans olika utbildningsråd har totalt 66 platser funnits  

för studentrepresentanter under 2014. detta innebär en minsk-

ning från 95 platser 2013 där huvudsakliga orsaken till denna 

minskning är reduceringen av antalet utbildningsprogram vid 

Högskolan. antalet studentrepresentanter i utbildningsråden 

har under året uppgått till 48 vilket innebär en nyttjandegrad 

om 73 procent under 2014. en ökning från föregående år då 

nyttjandegraden i utbildningsråden uppgick till 55 procent. 

dock kvarstår möjlig heten att öka studenternas representation 

i utbildningsråden ytterligare. i första hand genom att tillsätta 

fler	studenter	i	råd	som	har	färre	antal	representanter	än	platser	

till förfogande.

	 Totalt	antal	platser	för	studentrepresentanter	uppgick	2014	

sammanlagt till 106 platser, varav fem av dessa var suppleanter.  

av dessa nyttjades 70 ordinarie platser, 69 procent. detta inne-

bär en ökning av nyttjandegraden från föregående år som då 

uppgick till 56 procent.

 av de utsedda studentrepresentanterna var 57 procent 

kvinnor och 43 procent män vilket kan uppfattas som relativt 

jämställt. 

 Högskoleledningens samarbete med studenterna bygger på 

dialog och samverkan med studentkårens ledning. vid avveck-

lingen av kårobligatoriet 2010 beslutade Högskolestyrelsen att 

ge	Gefle	Studentkår	ställning	som	studentkår	vid	Högskolan	för	

perioden 2010-07-01 – 2013-06-30. vilket Högskolestyrelsen 

därefter förlängt till och med 2016-06-30.

 Högskolan och studentkåren har avtalat om respektive 

parts	åtaganden	i	samarbetet.	Till	 följd	av	detta	avtal	ersätter	

Högskolan studentkåren med 700 tkr årligen. inom denna ram 

utgår ekonomiskt stöd bl.a. för studentkårens åtagande i form 

av studentombud och studiesocialt ansvarig.
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TABEll 17

kvinnor och män, helårsstudenter,  helårsprestat ioner  
och prestat ionsgrad, totalt

    HÅS  Andel  HÅP Prestationsgrad

 2014 5 685 100 % 4 680 82 %

  kvinnor 3 761 66 % 3 236 86 %

   Män 1 925 34 % 1 444 75 %

 2013 6 084 100 % 4 841 80 %   

   kvinnor 4 037 66 % 3 300 82 %

   Män 2 047 34 % 1 541 75 % 

    

 2012 6 140 100 % 4 990 81 %   

 kvinnor 4 050 66 % 3 401 84 %

 Män 2 090 34 % 1 590 76 %

Jämställdhet inom utbildningen

Högskolan i gävle eftersträvar en studiemiljö där respek-

ten för den enskilde är självklar och som därmed är fri 

från trakasserier på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. en 

sådan miljö ger studieglädje, hälsa och möjligheter till utveckling 

och framgång. studenter, sökande till Högskolan och personal 

skyddas av diskrimineringslagen. denna lag har till ändamål att 

motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  Högskolan har skyl-

dighet att arbeta förebyggande för att förhindra att diskriminering 

och trakasserier uppstår.

 kvinnor och män söker sig till olika utbildningsvägar inom 

Högskolan, kvinnor till de mer humanistiskt inriktade ämnena 

och män till de mer naturvetenskapliga och tekniska. grund-

utbildningen	vid	Högskolan	är	segregerad.	Totalt	studerar	fler	

kvinnor inom grundutbildningen, 66 procent mot 34 procent 

män, en procentuell fördelning som varit densamma under 

perioden. Prestationsgraden har under perioden haft en för-

hållandevis jämn fördelning för såväl kvinnor som män. år 2014 

var prestationsgraden för kvinnor 86 procent vilket visar en 

ökning  i förhållande till såväl 2013 (82 procent) som till 2012 (84 

 procent).  För män har prestationsgraden varit oförändrad mellan 

åren 2013 och 2014 (75 procent) men visar en liten minskning 

i förhållande till 2012 (76 procent) (tabell 17).

 Jämställdhet för ökad kvalitet är inte bara en fråga av be-

tydelse för Högskolans interna utveckling eftersom Högskolan 

även fungerar som motor för samhällsutvecklingen. det är därför 

viktigt att Högskolan, förutom sina huvuduppgifter forskning och 

utbildning, förmedlar goda förebilder för både kvinnor och män.

Sedan	2007	finns	en	strategigrupp	för	lika	villkor	vid	Högskolan	

som driver och utvecklar frågor rörande lika villkor. gruppen har 

både ett student- och personalperspektiv. strategigruppens 

arbetsuppgifter innefattar opinionsbildning och kunskapssprid-

ning, planering och initiering av arbetet med lika villkor, fånga 

upp idéer och signaler från verksamheten samt genomföra 

uppföljning av planernas genomförande.

 Högskolan har en samordnare för lika villkor som arbetar 

gentemot både personal och studenter i form av spridning av 

de	styrdokument	som	finns	för	området	samt	värderingsövningar	

för att skapa debatt. 

 Bland de aktiviteter som genomförts under året ingår exem-

pelvis en obligatorisk fadderutbildning riktad till studenter bestå-

ende av tre delar; akut omhändertagande, alkohol/droger samt 

lika villkor. Utbildningsdelen kring lika villkor har främst innefattat 

värderingsövningar kring trakasserier och diskriminering med 

särskilt fokus på hur detta ska förebyggas under introduktions-

veckan för nya studenter vid Högskolan. samordnaren för lika 
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villkor medverkar vid introduktion av nya studenter, inklusive 

introduktion för utbytesstudenter, där Högskolans nolltolerans 

mot trakasserier presenteras.

 Utifrån de hanteringsanvisningar avseende trakasserier och 

kränkande	särbehandling	som	finns	i	Högskolans	styrdokument	

har två foldrar tagits fram. en är riktad till studenter och en är 

riktad	 till	medarbetare.	Båda	dessa	finns	 tillgängliga	på	Hög-

skolans webb. Under 2014 har samtliga avdelningar/enheter på 

Högskolan  arbetat med värderingsövningar kring trakasserier, 

sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling.

 samordnaren för lika villkor har under året informerat samt-

liga verksamheter vid Högskolan om den likabehandlingsplan 

som gäller för läsåret 2014–2015. Planen innehåller ett tjugotal 

åtgärder där ansvar, tidplan och uppföljning är tydligt beskrivet. 

likabehandlingsplanen utgår ifrån diskrimineringslagens olika 

diskrimineringsgrunder, vilka är kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. diskrimine-

ringslagen syftar till att motverka diskriminering och att främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett de sju diskriminerings-

grunderna.

 Högskolan har även samarbete avseende jämställdhet med 

det	 omgivande	 samhället.	 i	 länet	 finns	 ”Partnerskap	 för	 jäm-

ställdhet”. Partnerskapets medlemmar består av; länsstyrelsen  

gävleborg, region gävleborg, landstinget gävleborg, arbets-

förmedlingen, gävle kommun, Winnet8, resursX samt Högskolan 

i gävle. Partnerskapet genomför aktiviteter som erfarenhets- och 

kunskapsutbyte, omvärldsbevakning samt kunskapsspridning. 

Partnerskapet fungerar även som remissinstans till program 

och planer av kommun- och länsövergripande karaktär inom 

de områden som anges i målformuleringen. Under året har 

partnerskapet fokuserat på arbete med kompetensförsörjning 

inom vård och omsorg. ett nytt treårsavtal har undertecknats 

för 2014–2016.

 vidare är Högskolan med i ett nationellt nätverk för lärosäten 

vilket träffas för erfarenhetsutbyte två gånger per år. vid dessa 

träffar medverkar även diskrimineringsombudsmannen. varje 

år anordnas en nationell jämställdhets- och likabehandlings -

kon ferens inom nätverket. 
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Forskningen vid Högskolan i gävle bedrivs i enlighet med 

lärosätets forskningsstrategi 2013-2016. strategin slår 

fast att målsättningen med forskningen vid Högskolan 

i gävle är att producera mångvetenskaplig forskning av hög 

kvalitet och med relevans för det omgivande samhället. Hög-

skolan arbetar för att erbjuda en attraktiv forskningsmiljö, goda 

förutsättningar för studier på forskarnivå samt att utgöra en god 

samarbetspartner.

	 Vid	Högskolan	i	Gävle	finns	två	etablerade	forskningsprofiler		

med forskarexamensrätt, Byggd miljö och Hälsofrämjande 

arbetsliv. Utöver dessa bedrivs forskning inom ytterligare tre 

områden: utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik/

matematik/biologi. Under 2014 har arbetet med att skapa 

förutsättningar	för	utveckling	av	en	tredje	forskningsprofil	inom	

det utbildningsvetenskapliga området utgjort ett viktigt fokus 

för Högskolan. vidare har Högskolan haft fortsatt fokus på att 

öka antalet externa forskningsansökningar.  samtliga akademier 

ökade antalet diarieförda externa forskningsansökningar under 

året. antalet ansökningar av externa anslag uppgick 2014 till 56 

stycken. i jämförelse med samma tidpunkt år 2013 (32 stycken) 

innebär detta en ökning med 75 procent. Jämfört med 2012 (52 

stycken) är ökningen 8 procent.

ny anslagsfördelningsprocess

Under våren infördes en ny modell för fördelning av Högskolans 

grundutbildnings- och forskningsanslag. Modellen innebär en 

sammanhållen fördelningsprocess och de beslutade fördelnings-

principerna för forskningsanslaget syftar till att skapa incitament 

för ökad forskningspublicering och ökade externa anslag. den 

nyinrättade beredningsgruppen består av representanter från 

både linjeorganisationen och den kollegiala utbildnings- och 

forskningsnämnden. 

Förstärkt stöd till externfinansiering

i början av året tillsattes en ny samverkanschef med uppdrag 

att se över samverkansorganisationen, inkluderat funktionen 

Grants	Office	som	därmed	upphörde	som	projekt	under	våren.

i den nya avdelningen för kommunikation och strategiska re-

lationer (aks) ingår nu istället en särskild funktion med fokus 

på	externfinansiering.	inom	avdelningen	har	man	arbetat	med	

att	 identifiera	viktiga	samverkansaktörer	och	med	att	utforma	

tydliga avtal kring hur samverkan ska organiseras. vid utgången 

av	2014	finns	sådana	avtal	klara	med	bl.a.	Uppsala	universitet	

och gävle kommun.

Forskning och forskarutbildning

Utveckling av en tredje forskningsprofil

i Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi ingår att skapa 

förutsättningar	för	en	tredje	forskningsprofil	inom	i	första	steget	

delar	 av	 utbildningsvetenskap.	 Forskningsprofilen	 planeras	

att inledningsvis fokusera på villkor och relationer i utbildning 

(vrU) och går under arbetsnamnet Conditions and relations in 

EDucation	(cRED).	Ambitionen	är	att	bygga	på	befintlig	utbild-

ningsvetenskaplig forskning vid Högskolan. väsentliga delar av 

den forskning som bedrivs inom området vid Högskolan idag 

har en gemensam inriktning mot de villkor och relationer som 

formar utbildning, från de yngsta barnen till vuxnas professionella 

utveckling. villkor och relationer i utbildning utgör därmed i dags-

läget en väl vald fokusering. inriktningen harmonierar sålunda 

med Högskolans vision om en hållbar livsmiljö för människan. 

Fortsatt finansiering av FORTE-centrum

Sedan	2009	finns	vid	Högskolan	i	Gävle	ett	excellenscentrum:	

Fortecentret kroppen i arbete – från problem till potential. Centret 

har fokus på fysisk belastning och dess positiva och negativa 

roll för hälsa i arbetslivet. Under 2014 utvärderades forskningen 

vid centret av en grupp internationella experter på uppdrag av 

Forte.	Verksamheten	fick	ett	mycket	bra	betyg;	på	vissa	områden	

ansåg granskarna att forskningen ligger i den absoluta interna-

tionella frontlinjen och gruppens allmänna förmåga att samarbeta 

med	andra	starka	grupper	fick	särskilt	beröm.	Mot	bakgrund	

av	utvärderingen	beslöt	Forte	att	 finansiera	excellenscentret	 i	

ytterligare 4 år, med 20 miljoner kronor.

seminarieserie Forskarna på slottet

Forskarna på slottet är en seminarieserie som arrangerats av 

Högskolan i gävle och länsstyrelsen gävleborg med syfte att 

skapa en mötesplats för forskning och näringsliv. vid två tillfäl-

len under året har företag från länet bjudits in till gävle slott 

för att träffa forskare från Högskolan. Forskarna har berättat 

om sina forskningsresultat och hur företagen kan dra nytta av 

dessa. Målet är att mötet mellan företag och forskare ska leda 

till nya idéer och samarbeten som på sikt ger synergieffekter för 

näringslivet och tillväxt i länet.
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Forskningens inriktning
Byggd miljö

P rofilområdet	 Byggd	miljö	 vid	 Högskolan	 i	 Gävle	 har	 en	

av få internationella forskningsmiljöer som framgångsrikt 

fokuserat på området. Forskningen är i huvudsak inriktad 

mot byggnader  med fokus på energisystem, inomhusmiljö, miljö-

psykologi	och	miljöteknik.	inom	profilområdet	finns	också	kom-

pletterande forskningsspecialiteter inom ämnen som geospatial 

 informationsteknik, besluts-, risk- och policyanalys, industriell 

ekonomi med inriktning mot innovation samt företagsekonomi 

och fastighetsekonomi.

 Forskningen inom Energisystem och Miljöteknik berör 

frågor om bl.a. ventilationsprinciper, fjärrvärmens betydelse för 

resurseffektiva energisystem, energieffektivisering och energi-

användning inom energiintensiv industriell verksamhet, ener-

gihushållning i miljonprogramsbyggnader och kultur historiska 

byggnader, materialåtervinning, klimatnytta och biogödsel. 

Forskarskolan reesbe som drivs i samarbete med Högskolan 

dalarna och Mälardalens högskola har under 2014 genomfört 

sitt andra verksamhetsår. doktorander i forskarskolan bedriver 

företagsnära forskning om energisystem. Under 2014 har energi-

system och Miljöteknik haft forskningssamarbete med lärosäten 

på nationell och internationell nivå t.ex. Mälardalens högskola, 

kungliga	 tekniska	 högskolan	 (kTH),	 Università	 del	 Salento	

(italien), Chalmers, Högskolan dalarna, linköpings  universitet, 

Danmarks	Tekniske	Universitet	(DTU)	och	Statens	Byggeforsk-

ningsinstitut (sBi) (danmark) och University of reading (england). 

i syfte att öka den mångvetenskapliga forskningen vid Högskolan 

har forskare i miljöteknik bl.a. inlett diskussioner kring samarbete 

med stockholm resilience Center.

 Forskningen inom industriell ekonomi inriktas på strategier och 

metoder för hållbar verksamhetsutveckling i industriföretag med 

fokus på ledning av logistik- och försörjningskedjor, innovations-

processer och produktionssystem. verksamheten organiseras inom 

forskningsscentrat Centrum för logistik och innovativ produktion 

(CliP) som etablerades 2009 med starkt stöd från såväl nationella 

som	regionala	finansiärer	och	aktörer.	cliP	etablerade	under	2014	

Human lean Center (HlC) vid Högskolan i gävle och rymmer 

bland annat samarbete med sju andra lärosäten i landet genom 

den nationella lean-satsningen Produktionslyftet. Under 2014 

medverkade ämnet i genomförandet av tre internationella enkät-

studier med fokus på öppen innovation, tillverkningsstrategier och 

strategiskt inköp som baseras på samarbete med forskargrupper 

från europa och nordamerika. Under året har industriell ekonomi 

även samarbetat med italienska gästforskare. 

Geospatial informationsvetenskap bedriver forskning inom 

informationsteknik för insamling, analys och presentation av 

geografiska	 och	 rumsliga	 data,	 t.ex.	 metoder	 för	 2D-	 och	

3d-visualisering och analys, datoriserad bildanalys, lantmäteri-

teknik,	urban	geografi	och	samhällsplanering.	Forskningen	inom	

området främjar i många avseenden utvecklingen av en hållbar 

livsmiljö för människan. Forskarna har under året bedrivit och 

utvecklat forskningssamarbeten på tre olika nivåer. regionalt 

samarbete sker med forskare inom andra ämnesdiscipliner inom 

Högskolan som t.ex. idrottsvetenskap och biologi. nationellt 

sker samarbete med forskare från Uppsala universitet inom 

energisystem, men även inom ramen för forskarutbildning, som 

t.ex. doktorandhandledning vid Centrum för Bildanalys (Uppsala 

universitet),	kTH	samt	en	 forskarskola	 i	geografi	 i	 samarbete	

med bl.a. Uppsala universitet och Högskolan i dalarna. det 

internationella samarbetet har under året huvudsakligen varit 

riktat mot insatser inom forskarutbildning samt etablering av 

nya kontakter.

 Miljöpsykologi bedriver forskning inom två huvudsakliga 

spår. ett spår har förankring i kognitionspsykologin, med särskilt 

fokus på minne, inlärning, och prestation. Forskningens tillämp-

ningsområden är i huvudsak arbets-, kontors-, och skolmiljöer. 
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det andra forskningsspåret har förankring i socialpsykologin, 

med särskilt fokus på människans miljöpåverkan, uppfattningar 

om miljöfrågor, miljöproblematik och attityder. Miljöpsykologi har 

under 2014 bedrivit samarbete med bl.a. linköpings universitet, 

luleå tekniska universitet och University of Central lancashire 

(england) samt under året aktivt arbetat för att etablera nya sam-

arbeten med andra lärosäten, både internationellt och nationellt. 

 området Ekonomi bedriver forskning inom redovisning/

finansiering,	marknadsföring,	organisation,	nationalekonomi	och	

juridik. Under året har ett arbete genomförts för att konkretisera 

och koncentrera forskningen. ett särskilt fokus har varit utveck-

lingen av ett nytt och övergripande forskningstema, Hållbara 

affärs relationer (Har). detta forskningstema stöder regeringens 

vision för hållbart företagande och har det över gripande målet att 

utveckla modeller för att analysera hur hållbara affärsrelationer  

byggs, utvecklas och upprättshålls i olika typer av företag, 

offent liga institutioner, myndigheter och organisationer. Under 

året har samarbete skett med bl.a. forskare från Högskola 

dalarna, Mittuniversitetet och praktiker från kommuner och 

regionförbunden i gävleborg, dalarna och Jämtland. Under 

året har forskningsinriktningen skatterätt utvecklats. i juni 2014 

arrangerades	som	ett	led	i	den	skatteprocessuella	profileringen	

en konferens om skatteverkets fördjupade samverkan med 

storföretagen. i slutet av året beviljades bidrag från riksbankens 

Jubileumsfond för bildandet av ett skatteprocessuellt centrum.

Hälsofrämjande arbetsliv

Profilområdet	Hälsofrämjande arbetsliv bedriver forskning inom 

ämnena arbetshälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete 

och	psykologi.	Högskolan	har	forskarexamensrätt	inom	profil-

området och har i dagsläget forskarutbildning inom ämnena 

arbetshälsovetenskap och socialt arbete.

 Forskningen inom Arbetshälsovetenskap vilar till en stor del 

på	extern	finansiering,	både	genom	Excellenscentrat,	kroppen	i	

arbete	–	från	problem	till	potential,	och	genom	ett	antal	specifika	

projekt. Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) har sam-

arbeten med nationella och internationella spetsforskargrupper 

som bedriver motsvarande verksamhet i bl.a. danmark, norge, 

nederländerna, Usa, Canada, Brasilien och australien. Under 

året har CBF tagit emot ett betydande antal gästforskare och 

även genomfört en kunskapssammanställning åt arbetsgivar-

verket om betydelsen av fysisk variation i arbetet. Under 2014 

har en representant från Högskolans arbetshälsoforskning 

deltagit i en expertgrupp som på uppdrag av regeringen – via 

statens beredning för medicinsk utvärdering (sBU) – bedömt 

forskningsläget vad gäller samband mellan arbetsmiljöfaktorer 

och ryggproblem. vidare har forskningsledaren i arbets- och 

folkhälsovetenskap varit en av fem internationella experter som 

utvärderat verksamheten vid det danska nationella forsknings-

centret för arbetsmiljö. 

 Forskningen inom Vårdvetenskap är inriktad mot vård och 

omsorg av äldre, att leva med långvarig ohälsa samt hälsofräm-

jande arbetsliv inom vård och omsorg. Forskningen fokuserar 

på hela kedjan eller delar av kedjan från ledarskap, personalens 

psykosociala arbetsmiljö och hälsa till utfallsmått som berör 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. interventionsforskning bedrivs 

om bl.a. lärandets drivkraft, kommunikation och samverkan samt 

dess hälsofrämjande effekter för personal inom vård och omsorg. 

Vidare	 finns	 forskning	med	 fokus	 på	 interaktionen	 långvarig	

ohälsa och fortsatt yrkesliv, samt på samverkan mellan hälso-, 

sjuk- och företagshälsovård. Forskningen inom vård vetenskap 

bedrivs i samverkan med nationella och internationella  forsk-

ningsaktörer och under 2014 har samarbete bedrivits med 

forskare från bl.a. Uppsala universitet, karolinska institutet, 

örebro universitet, Umeå universitet, lunds universitet, åbo 

akademi (Finland), Høgskolen stord og Haugesund (norge) samt 

Høgskolen i Buskerud og vestfold (norge). Under 2014 har ett 

nytt forskningsprojekt påbörjats – vägen in i ett yrke – lärandets 
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drivkraft. genom forskningen har ämnet en god samverkan med 

kommunerna i regionen och landstinget.

 Forskningen inom Socialt arbete och Psykologi har under

2013-2014 fokuserat på att samlas kring tre forskningsteman: 

Barn och ungdomars psykosociala situation, Psykosocial hälsa 

och	välbefinnande	inklusive	missbruksforskning	och	hälsa	samt	

organisation, ledarskap och arbetsliv. inom ämnet socialt arbete 

och psykologi bedrivs forskning på nationell och internationell 

frontlinje; nationellt och internationellt publicerad grundforskning 

inom områden som är av betydelse för fortsatt forskning med 

tillämpad inriktning inom Hälsofrämjande arbetsliv. Forsknings-

samarbeten har skett både regionalt, nationellt och internationellt. 

internationellt sker samarbete med forskare i bl.a. Usa, skottland 

och norge. avdelningen för socialt arbete och psykologi har även 

arrangerat två årligen återkommande konferenser, dels den s.k. 

sonad-konferensen med fokus på missbruksområdet, dels en 

konferens kring inter nationellt social arbete. 

Utbildningsvetenskap

Forskningens inriktning inom det utbildningsvetenskapliga 

området kan föras till etablerade ämnesområden som didaktik, 

pedagogik och ämnesdidaktik. Under året har stort fokus ägnats 

arbetet	med	att	ta	fram	ett	förslag	till	en	ny	forskningsprofil.

 inom didaktik bedrivs forskning om bl.a. utbildningsmiljöers  

betydelse, professioner och professionalism, förskola, förskole-

klass	och	fritidspedagogik,	iT	i	lärande	och	studentaktiv	under-

visning.	 inom	 ämnesområdet	 finns	 ett	 antal	 forskargrupper	

inDUcTiOn,	 EcE	 och	 STORiES.	 Ett	 flertal	 nya	 projekt	 har	

tillkommit under 2014 bl.a. i samarbete med sociologer vid åbo 

akademi (Finland) och med historiker vid Helsingfors univer sitet, 

linnéuniversitetet och University of akureyri (island). en forskare 

har antagits som docent och två har inbjudits som gästforskare 

till	Universidad	de	Granada	(Spanien)	samt		Tammerfors	univer-

sitet (Finland). verksamma forskare inom didaktik har ett stort 

kontaktnät och samarbete bedrivs både nationellt och inter-

nationellt med bl.a. Uppsala universitet, Universitetet i Bergen 

(norge), University of aberdeen (skottland) och deakin University 

(australien). Forskningen bidrar till mångvetenskapligheten vid 

Högskolan genom samarbeten med forskare i ämnen som 

miljöpsykologi, datavetenskap, naturvetenskap och teknik.

 inom Pedagogik bedrivs forskning om bl.a. kunskaps-

bedömning, utbildningspolitik, hälsofostran, pedagogisk till-

lämpning, vuxnas lärande och mobbning. Forskargruppen deltar 

i nationella och internationella nätverk t.ex. educational reforms 

in europe (ereCks) samt driver ett antal nationella och inter-

nationella projekt som exempelvis internationella komparativa 

studier av skolresultat. det senare projektet bedrivs i samarbete 

med göteborgs universitet samt University of Wisconsin (Usa). 

det nationella och internationella samarbetet är väl etablerat och 

omfattar bl.a. samarbete med Uppsala universitet, stockholms 

universitet, University of london (england), University of vienna 

(österrike),	Humboldt-Universität	zu	Berlin	(Tyskland),	University	
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of newcastle (australien), state Pedagogical University (Molda-

vien) samt Columbia University (Usa). Forskning bedrivs också 

i samarbete med det omgivande samhället som t.ex. gävles 

brottsförebyggande råd samt specialpedagogiska skolmyn-

digheten i gävleborgs län. Under 2014 har forskningsområdet 

beviljats medel för att starta en nordisk tidskrift, nordic Journal 

of studies in education Policy, vilket är ett betydande steg för 

att skapa en attraktiv forskningsmiljö och bidra till en ökad 

produktivitet. arbetet bidrar också till att stärka det nationella 

och internationella samarbetet vid Högskolan.

 i Ämnesdidaktik bedrivs didaktisk forskning inom ämnena 

biologi och matematik, samt i relation till genusperspektiv i skola 

och högre utbildning, i anslutning till visuell kultur och i anslut-

ning	 till	 barns	 livsfrågor.	 inom	 ämnesområdet	 finns	 ett	 flertal	

nationella och internationella samarbeten med bl.a. stockholms 

Universitet, Uppsala Universitet, University of luxembourg och 

Evangelische	Hochschule	Dresden	(Tyskland).	Forskningen	som	

bedrivs bidrar till mångvetenskapligheten vid Högskolan i och 

med att forskningen omfattar representanter från kemi, kultur-

antropologi,	 religionspsykologi/filosofi,	 sociologi,	 matematik	

och biologi. Forskarna inom ämnesdidaktik har under året varit 

aktiva både nationellt och internationellt genom deltagande i 

konferenser och vetenskapliga publikationer. Forskargruppen 

har under året satsat på kompetensutveckling genom docent- 

och professorsmeritering.

elektronik, matematik och biologi

inom Elektronik är forskningen till stor del fokuserad på radio-

mätteknik och robotik. inom radiomätteknik bedrivs forskning om 

bl.a. modellering, karakterisering och linjärisering av ickelinjära 

dynamiska radiosystem och komponenter. de senaste åren 

har mycket arbete fokuserats på system med multipla in- och 

utsignaler (s.k. MiMo) med tillämpningar bl.a. inom satellitkom-

munikation. Forskning bedrivs också inom karakterisering av 

industriella radiomiljöer och kognitiv radio. ett exempel är det 

EU-finansierade	 projektet	 inom	 robotik,	 EXO-legs,	 där	 tester	

genomförs i bl.a. gävle kommun. Forskningsområdet har under 

året dels startat nya forskningsprojekt t.ex. seamless affordable 

assistive	 technology	 for	 health	 (SAATH),	 och	 dels	 Dynamic	

spatio-temporal analysis for Health, security, and environment 

in industrial environments. internationellt samarbete bedrivs 

med andra lärosäten världen över som t.ex. vrije Universiteit 

Brussel, University of luxembourg, amity University (indien) 

och	 indian	 institute	 of	 Technology	 Ropar,	 Purdue	 University	

(USA),	 Zhejian	University	 (kina)	 samt	Polytechnical	University	

of Cartagena (spanien).

 inom Biologi, ekologi, hortonomi och mikrobiologi bedrivs 

forskning inom ämnena miljö och hållbar utveckling i projekt som 

t.ex.	hållbart	fiske	i	östersjön,	sälars	beteende	och	påverkan	på	

kustfiske,	den	globala	uppvärmningens	påverkan	på	lepidoptera, 

landskapets	effekter	på	predatorer,	iT-lösningar	för	äppleodlare	

och biodiesel från jästsvampar. Forskarna har deltagit i interna-

tionella konferenser samt arbetat för att knyta nya internationella 

samarbete med bl.a. forskare i Belgien samt i norra- och södra 

Vietnam.	Trädgårdssektorn	i	regionen	har	under	året	visat	intresse	

för samarbete med Högskolan kring undervisning och forskning. 

i och med anställningen av en ny docent har biologigruppen fått 

förstärkning inom fälten hortonomi och mikrobiologi. 

 inom Matematik bedrivs forskning inom ren och tillämpad 

matematik t.ex. forskning om bestämmandet av dielektriska 

konstanter av anisotropiska material, vågutbredning i ickelinjära  

media, utveckling av volymintegralekvation och numeriska 

	metoder	och	allmänna	och	specifika	matematiska	metoder	riktade	

mot randvärdesproblem för ordinära och partiella diffekvationer. 

Forskargruppen har samarbete med forskare vid bl.a. stockholms 

universitet, Uppsala universitet och University of Warwick (eng-

land). ett internationellt samarbete har inletts i syfte att skapa ett 

forskarnätverk med samarbetspartners från forskningsinstitutioner 

och	universitet	i	USA,	Spanien,	Ukraina,	Tyskland,	Slovenien	och	

sverige. Forskargruppen har även deltagit i forskarutbyten med 

universitet i ryssland, Ukraina och storbritannien. 

Humaniora

inom Humaniora bedrivs forskning inom skilda områden som 

t.ex. religionsvetenskap, svenska språket och litteraturvetenskap.

 Under 2014 har Religionsvetenskap formulerat ett över-

gripande forskningstema – religionens roll i samhället. inom ra-

men	för	detta	tema	återfinns	olika	forskargrupper.	En	grupp	forskar	

kring barns och ungdomars livsfrågor i samarbete med forskare 

från högskolan i dresden, Uppsala universitet och stockholms 

universitet. en nystartad gruppering forskar i samarbete med 

stockholms universitet kring undervisning om tro och vetenskap 

på	gymnasienivå.	Utöver	 detta	 finns	 forskning	 om	martyrskap	

och fundamentalism, komparativa religionsstudier samt forskning 

inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner. internationellt 

samarbete	bedrivs	med	flera	västafrikanska		universitet,	Harvard	

University (Usa) samt åbo akademi  (Finland). Ytterligare en 

forskargrupp	som	är	knuten	till	flera	lärosäten	och	är	inriktad	på	

forskning kring religionsdidaktikens roll i samhället har initierats 

under året. syftet är att tillvarata tidigare forskning inom ämnes-

gruppen, men också att öka kontaktytan mot och samarbetet 

med forskare inom utbildningsvetenskap. 

 inom Svenska språket och litteraturvetenskap bedrivs  

forskning inom ämnena språkvetenskap, svenska med didak-

tisk inriktning, litteraturvetenskap och genusvetenskap. Forsk-

ningsprojekten berör frågor om bl.a. informationssökning i 

historiska handskrivna dokument, yngre barns skärmbaserade 

texthantering,	 genusperspektiv	 i	 litteraturen,	 Science	 fiction/

fantasy, bloggar för skrivutveckling och svenska som andra-

språk. Forskargruppen har arbetat med att färdigställa ett 

bokverk samt arbetat med ett läromedelsmaterial inom ramen 

för nordplusprojektet – ett steg mot sverige. det senare är ett 

internationellt samarbete med universitet/högskolor i sverige, 

Finland, estland, lettland och litauen. Projektet syftar till att 
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undersöka och utveckla nya pedagogiska vägar i undervisning 

i svenska som främmande språk.

Publicering

Uppföljning av publicering vid Högskolan utgår från läro-

sätets digitala vetenskapliga arkiv (diva). därutöver re-

dovisas publikationer indexerade i Web of science (Wos) 

samt scopus. antalet publikationer av forskare vid Högskolan 

baseras dels på forskarnas egna registrering av publikationer 

i diva och dels på uttag ur Wos och scopus där uppgifterna 

tillhandahålls av utgivarna.

 sett till det totala antalet publikationer från Högskolan i gävle 

redovisade i diva (tabell 18) kan en liten minskning av det totala 

antalet publikationer noteras för 2014. Minskningen utgörs främst 

av antalet refereegranskade konferensbidrag. antalet publicerade 

vetenskapliga	artiklar	har	däremot	konstant	ökat	sedan	flera	år	

tillbaka,	under	2014	publicerades	15	procent	fler	vetenskapligt	

granskade artiklar än föregående år. antalet icke refereegranskade 

publikationer har samtidigt minskat kontinuerligt.

 antalet vetenskapliga artiklar indexerade i Wos (tabell 19) 

respektive	Scopus	(tabell	23)	visar	en	minskning	under	2014.	Till	

viss del förklaras detta av den relativt långa eftersläpning som 

finns	för	indexering	av	vetenskapliga	artiklar	i	dessa	databaser;	

redovisningen täcker därför inte fullt ut det som publicerats 

under 2014. en indikation på detta är den ökning av antalet 

publikationer som indexerats för åren 2013 sedan förra årets 

redovisning då ytterligare 10 publikationer tillkommit i Wos för 

detta år. vetenskapliga artiklar indexerade i scopus uppvisar en 

jämnare trend, vilket delvis förklaras av att databasen indexerar 

vetenskapliga artiklar som är under tryckning. en större andel 

forskare inom samhällsvetenskap och humaniora publicerar sig 

i tidskrifter indexerade i scopus än i Wos. Forskare inom hälso-

vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen har en jämnare 

balans mellan tidskrifter indexerade i de två databaserna.

 i policyn för vetenskaplig publicering vid Högskolan i gävle 

framhålls vikten av publicering i ansedda tidskrifter som även till-

lämpar open access eller parallellpublicering i diva. Utvecklingen 

av andelen publikationer i vetenskaplig refereegranskade open 

access-tidskrifter (indexerade i Wos) av det totala antalet veten-

skapliga artiklar  är relativt jämn under de senaste tre åren. år 

2014 var andelen 13 procent jämfört med 13 procent 2013 och 15 

procent 2012. open access-tidskrifter som forskarna publicerar 

sig i är t.ex. BMC-tidskrifter, noise and Health, sustainability samt 

Plosone. den senare är den tidskrift som ökat mest de senaste 

tre åren. Parallellpubliceringen i diva är relativt konstant för de 

senaste tre åren, men ligger fortfarande på en låg nivå. 

 samverkan inom forskningen vid Högskolan är hög vilket 

också resulterar i sampublicerade vetenskapliga artiklar. Baserat 

på publikationer indexerade i Wos och scopus sampublicerar 

sig forskare vid Högskolan i gävle främst med forskare vid andra 

svenska lärosäten som t.ex. Uppsala universitet, linköpings 

universitet,	karolinska	institutet,	kTH	samt	örebro	universitet.	

På internationell nivå sampublicerar sig forskare vid Högskolan 

med andra forskare från bl.a. University of Central lancashire 

(england), vrije Universiteit Brussel och Wuhan University (kina).

Forskarutbildning

Forskarutbildningarna inom olika forskarutbildningsämnen 

inom ramen för de båda forskarexamensrätterna Byggd 

miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är under uppbyggnad. 

Byggd	miljö	 fick	 forskarexamensrätt	 under	 2010	 och	Hälso-

främjande	 arbetsliv	 fick	motsvarande	 tillstånd	 godkänt	 2012.	

Högskolan i gävle har en studierektor för forskarutbildningen 

och en inrättad forskarutbildningsnämnd (FUn). inom Byggd 

miljö	finns	forskarutbildningsämnena	inomhusmiljö,	Energisys-

tem	samt	Miljöpsykologi.	inom	profilen	Hälsofrämjande	arbetsliv	

finns	 forskarutbildningsämnet	Arbetshälsovetenskap.	Två	nya	

forskar utbildningsämnen har under året inrättats vid Högskolan: 

geospatial informationsvetenskap inom Byggd miljö samt socialt 

arbete inom Hälsofrämjande arbetsliv.

 Under året har Högskolan arbetat för att förbättra studie-

miljön och kvaliteten för forskarutbildningarna vid Högskolan 

i gävle. arbetet har bl.a. omfattat en ny administrativ ordning 

för disputationer, en återkommande doktoranddag, utveckling 

av en gemensam plattform i Blackboard för doktorander och 

handledare, förbättrade rutiner för rapportering och revidering 

av doktorandernas individuella studieplaner (risP) samt en 

kurskatalog för aktuella forskarkurser vid Högskolan.

doktorander inskrivna vid Högskolan i gävle  
och andra lärosäten

Under 2014 var 104 personer inskrivna vid forskarutbildning 

inom ramen för Högskolans forskarutbildningsverksamhet (tabell 

21). dessa inkluderar både de doktorander som är inskrivna vid 

annat lärosäte (78) och de doktorander som är inskrivna vid 

Högskolan i gävle (26). i tabell 21 redovisas utvecklingen av 

antalet doktorander vid Högskolan för åren 2012–2014. antalet 

doktorander inom de egna forskarutbildningsrätterna har ökat 

kontinuerligt. könsfördelningen för doktorander andtagna vid 

andra lärosäten uppvisar en övervikt för kvinnor, medan det 

för doktorander antagna inom Högskolans forskarutbildnings-

rätter	finns	en	tydlig	övervikt	för	män.	Utvecklingen	visar	dock	

att antalet doktorander som är kvinnor ökar mest. Under året 

har 6 nya doktorander antagits inom ramen för Högskolans 

forskarutbildningsrätter.

doktorsexamina

Under året har 12 forskarstuderande med anknytning till hög-

skolan avlagt doktorsexamen vid andra lärosäten, vilket är i 

nivå med utfallet för de två föregående åren (tabell 22). Utöver 

dessa har även 2 forskarstuderande avlagt licentiatexamen. de 

12 doktorander, 5 kvinnor och 7 män, som disputerat under året 

representerar forskningsområdena energisystem och miljöteknik, 

arbets-, hälso- och vårdvetenskap.
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 TABEll 18 

Antal  publ ikat ioner i  diVA, 2012– 2014

 diVA 2014 2013 2012

 vetenskapliga artiklar*, forskningsöversikter  
 och recensioner, refereegranskade 175 148*** 148

 konferensbidrag, refereegranskade 102 133 93

 Böcker, bokkapitel och redaktörsskap  
 (antologi, proc.) refereegranskade 24 20 35

 doktors- och licentiatavhandlingar 11 7 12 

 övrigt** 86 111 125

 Totalt HiG 398 419 413

 notering: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  
 årsredovsningen för 2013. detta beror på att databaserna  uppdateras      
 kontinuerligt.

 * inkluderar: epub ahead of print, (23), in press (3), accepted (16) för år  

 2014.

 ** inkluderar: ej refereegranskade artiklar & konferensbidrag, rapporter,  

 manuskript m.m.

 *** siffran för år 2013 skiljer sig från förra årsredovisningen då artiklar  

 som då var inrapporterade som epub ahead of print/ accepted  
 publicerats under 2014. de är därmed medräknade i årets statistik.

TABEll 19

Antal  publ ikat ioner i  
Thomson Reuters Web of Science 2012-2014

Tabellen redovisar även antalet publikationer som publicerats som open 

access (OA) av det totalta antalet publikationer för respektive år.

 Web of Science 2014 2013 2012

 vetenskapliga artiklar och  
 forskningsöversikter 80 107 106 

 konferensbidrag 2 7 4 

 Bokkapitel 1 - - 

 övrigt** 4 12 6 

 Totalt HiG  87 126 116

 notering: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  
 årsredovsningen för 2013. detta beror på att databaserna uppdateras  
 kontinuerligt.

 * inkluderar: reviews, editorials, letters, corrections, meeting abstracts.

TABEll 20 

Antal  publ ikat ioner i  Scopus 2012– 2014

 Scopus 2014 2013 2012

 vetenskapliga artiklar och  
 forskningsöversikter* 109 124 103 

 konferensbidrag 17 17 41 

 Bokkapitel - 6 4 

 övrigt**  3 3 7 

 Totalt HiG 129 150 155 

 notering: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  
 årsredovsningen för 2013. detta beror på att databaserna uppdateras  
 kontinuerligt.

 * inkluderar: articles in press (23 av totalt 336 artiklar).

 ** inkluderar: reviews, editorials, letters, notes, erratum, short survey.

TABEll 22 
Antal  doktorsexamina*,  2012– 2014

  2014 2013 2012

 licentiat 1 5 2

 – varav kvinnor 1 1 -

 – varav män - 4 2

 doktorsexamen 13 9** 12*

 – varav kvinnor 5 3 5

 – varav män 8 6 7

 Totalt 14 14 14

  * doktorsexamen har rapporterats in i efterhand.

 ** könsfördelningen har korrigerats efter kontroll. 

 Felrapporterad för år 2013.

å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4  i 37

TABEll 21

 Aktiva doktorander*,  2012– 2014

  2014 2013 2012

 Antagna inom ramen för 
 Högskolans forskarutbildningsrätter 26 20 10

 – varav kvinnor 8 4 2

 – varav män 18 16 8

 Antagna vid andra lärosäten 78 63 52

 – varav kvinnor 45 36 26

 – varav män 33 27 26

 Totalt antal 104 83 62

 – varav kvinnor 53 40 28

 – varav män 51 43 34

 * omfattar forskarstuderande med målet att ta doktors- eller licentiat 
 examen.

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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TABEll 23

Antal  anstäl lda per kategori  och år,  årsarbetskrafter,  2012– 2014*

 Personalkategori  2014 Andel Andel 2013 Andel Andel  2012 Andel Andel
   kvinnor män  kvinnor män  kvinnor män

 adjunkt 155 59 % 41 % 160 57 % 43 % 165 55 % 45 %

 adm/teknisk personal 175 63 % 37 % 180 64 % 36 % 184 65 % 35 %

 doktorand 52 43 % 57 % 43 42 % 58 % 40 37 % 63 %

 Forskare 11 32 % 68 % 9 32 % 68 % 8 12 % 88 %

 lektor 133 44 % 56 % 135 43 % 57 % 126 43 % 57 %

 Postdoktor 1 100 %  1 100 %  2 100 % 

 Professor 23 17 % 83 % 25 15 % 85 % 25 11 % 89 %

 arvodister 13 54 % 46 % 12 61 % 39 % 7 61 % 39 %

 Totalt 563 53 % 47 % 565 53 % 47 % 558 52 % 48 %

* siffrorna korrigerade jämfört med föregående årsredovisning på grund av att definitionen årsarbetskraft setts över.

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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Högskolans personalvolym har under perioden 2013–2014 

minskat med motsvarande två årsarbetare. könsfördel-

ningen bland de anställda är jämn med 53 procent kvinnor  

och 47 procent män (tabell 23). Fler kvinnor än män arbetar 

inom administrationen medan det omvända gäller bland under-

visande personal där majoriteten är män. Högskolan arbetar 

med att förändra fördelningen mellan kvinnor och män och har 

som målsättning att erhålla jämn könsfördelning inom samtliga 

kategorier anställda.

lärare
i tabell 24 redovisas antalet lärare vid Högskolan i årsarbetskrafter.  

antalet årsarbetare inom kategorin lärare har minskat under 

perioden 2013 till 2014 från 320 årsarbetare till 310 år 2014. 

antalet disputerade lärare har minskat från 160 årsarbetare 2013 

till 156 årsarbetare 2014. antalet professorer har minskat med 

två årsarbetare till totalt 23 årsarbetare varav fyra årsarbetare är 

kvinnor (tabell 24). Under perioden har antalet doktorander ökat 

med 12 årsarbetare till totalt 52 varav 9 årsarbetare under 2014. 

av dessa är andelen kvinnor 43 procent (tabell 23).

rekryteringar och  
befordringsärenden 

i tabell 25 redovisas antal rekryteringar som gjorts under året. 

rekrytering av professorer och lektorer ligger fortfarande 

på en låg nivå. Högskolan kommer under 2015 att ta fram 

en långsiktig kompetensförsörjningsplan för att öka dessa 

rekryteringar. Befordringsärenden visar också på en fortsatt 

låg nivå (tabell 26).

arbetsmiljö
av Högskolans arbetsmiljöpolicy framgår bland annat att 

”Vid Högskolan ska studenter och medarbetare ha rätt till en 

sund, säker och stimulerande arbetsmiljö, som främjar hälsa, 

arbetsglädje, kvalitet och effektivitet.” Högskolan arbetar 

aktivt med att förbättra arbetsmiljön genom systematiskt 

arbetsmiljöarbete och under 2014 har detta förstärkts genom 

utbildningsaktiviteter. satsningen på friskvård som en del av 

det förebyggande arbetet har förstärkts då friskvårdsbidraget 

höjts till 2000 kr per anställd.

Jämställdhet och mångfald
ett av Högskolans mål är att vara en attraktiv arbetsplats med 

en god studerande- och arbetsmiljö där respekten för studenten 

och medarbetaren är självklar. det innebär att alla har skyldighet 

att medverka till att ingen utsätts för trakasserier, kränkande 

särbehandling eller diskriminering. Högskolan bedriver ett  aktivt 

arbete med jämställdhet och mångfald. övergripande mål 

fastställs av rektor. 

kompetensförsörjning  
och ledarskap

arbetet med kompetensförsörjning utifrån en ny anställ-

ningsordning för lärare har fortgått under 2014. som ett led 

i detta håller gällande arbetstidsavtal på att ses över. en ny 

medarbetare har anställts som delvis har till uppgift att arbeta 

med ledarutveckling vid högskolan. Högskolan deltar även i 

ett projekt vid arbetsgivarverket för att gemensamt för staten 

ta fram en modell för medarbetarskap. Chefsutbildning har 

genomförts  under året vilken varit obligatorisk.

Hälsa
någon större förändring av sjuktalet har inte skett under 2014. 

den totala sjukfrånvaron var under året 2,6 procent. statistik över 

sjukfrånvaro redovisas i tabell 27 och 28. i tabell 29 redovisas

könsuppdelad statistik över långtidssjukfrånvaro av den totala 

sjukfrånvaron.	 Totalt	 har	 långtidssjukfrånvaron	minskat	med	

tre procentenheter jämfört med 2013 vilket kan hänvisas till en

minskad sjukfrånvaro bland män. ökningen av långtidssjuk-

frånvaron bland män under perioden 2012 – 2013 uppvisar 

inga tydliga mönster, utan bedöms ha slumpmässiga orsaker. 

ökningen	kan	inte	kopplas	till	specifik	verksamhet	eller	arbets-

relaterad sjukfrånvaro.

Personal
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TABEll 27

Sjukfrånvaro uppdelad efter kön 
(antal  s jukfrånvarotimmar i  procent av t i l lgängl ig 

arbetst id) ,  2012– 2014**

   2014 2013 2012

 kvinnor 3,1 % 2,8 % 3,1 %

 Män 2,0 % 2,0 % 1,9 %

 Totalt 2,6 % 2,4 % 2,5 %

TABEll 28 
Sjukfrånvaro uppdelat efter ålder 

(antal  s jukfrånvarotimmar i  procent av t i l lgängl ig 
arbetst id) ,  2012– 2014**

 Åldersgrupp 2014 2013 2012

 -29 0,9 % 3,2 % 0,4 %

  kvinnor 0,9 % 5,7 % 0,6 %

  Män 0,8 % 1,0 % 0,1 %

 30-49 2,9 % 2,3 % 2,5 %

  kvinnor 4,2 % 3,2 % 3,1 %

  Män 1,1 % 1,1 % 1,7 %

 50- 2,5 % 2,5 % 2,7 %

  kvinnor 2,1 % 2,1 % 3,2 %

  Män 2,9 % 2,9 % 2,2 %

 Totalt 2,6 % 2,4 % 2,5 %
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TABEll 25 

Antal  rekryterade lärare per kategori  och år,   
2012– 2014

 Rekryterade lärarkategorier  2014 2013 2012

 Senior professor, tidsbegränsad totalt 1 1 1     

  kvinnor 1 0 0

  Män 0 1 1

 lektorer totalt 4 7 8    

  kvinnor 3 2 3

  Män 1 5 5

 lektor, tidsbegränsad totalt  11 23 20  

  kvinnor 6 9 7

  Män 5 14 13 

 Adjunkt totalt 23 9 4    

  kvinnor 17 5 1

  Män 6 4 3

 Adjunkt, tidsbegränsad totalt 9 46 27     

  kvinnor 7 31 20

  Män 2 15 7 

 Gästprofessor  - 5 3

  kvinnor - 3 2

  Män - 2 1

 Adjungerad professor  - - 4

  kvinnor - - -

  Män - - 4

 Totalt 48 91 67

TABEll 24 

lärare,  årsarbetskrafter,  2012– 2014*

   2014 2013 2012

 lärare totalt 310 320 317

  kvinnor 154 154 148

  Män 156 166 169

 – varav disputerade lärare 156 160 152

  kvinnor 63 63 58

  Män 93 97 94

 – varav professorer 23 25 25

  kvinnor 4 4 3

  Män 19 21 22

TABEll 29

Sjukfrånvaro under sammanhängande t id  
av 60 dagar el ler mer i  förhål lande t i l l  total 

s jukfrånvaro, 2012– 2014**

  2014    2013*** 2012***

 långtidssjukfrånvaro 

  kvinnor 62,0 % 62,7 % 62,8 %

  Män 68,2 % 70,2 % 48,2 %

 Totalt 64,2 % 66,9 % 54,2 %

 ***könsspecifika siffror beräknade i efterhand

TABEll 26

Befodringsärende per kategori  och år 2012-2014
      

 kategori 2014 2013 2012

 lektor totalt 1 6 9     

  kvinnor 1 2 5

  Män 0 4 4 

 Professor totalt 4 0 4     

  kvinnor 1 0 0

  Män 3 0 4

 Totalt 5 6 13

* siffrorna korrigerade jämfört med föregående årsredovisning på grund av att definitionen årsarbetskraft setts över.

** sjukfrånvaron korrigerad jämfört med föregående årsredovisning på grund av att definitionen t i l lgänlig arbetstid setts över.

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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Budgetåret 2014 redovisar Högskolan ett underskott på 5 

035 tkr. Underskottet kommer i huvudsak från forskningen 

som visar på ett underskott på 4 170 tkr. verksamhets-

grenen utbildning på grund- och avancerad nivå uppvisar på 

ett underskott på  865 tkr.

 skillnaderna mellan verksamhetsgrenarna beror främst på 

att inom forskningen syns effekterna av tidigare satsningar 

ifrån myndighetskapitalet, medan grundutbildningen har stora 

omstruktureringskostnader som kommer att komma under de 

närmaste åren men som inte syns i 2014 års bokslut. 

ekonomiskt resultat

Högskolans intäkter uppgår till 568 962 tkr, vilket är en ökning 

med 6 107 tkr (1,1 procent) jämfört med 2013. ökningen beror 

främst av att anslaget ökat.

 kostnaderna är i princip oförändrade jämfört med 2013. 

 Underskottet på 5 035 tkr medför att Högskolans myndig-

hetskapital vid utgången av 2014 uppgår till 179 745 tkr, vilket 

är 32 procent av omsättningen.

Högskolan totalt

TABEll 30 
Finansier ing (tkr)

   2014   2013   2012

 anslag 503 834    89 % 493 018  88 % 494 152  87 %

 avgifter/ersättningar 18 689     3 % 24 510    4 % 31 038     5 %

 Bidrag 45 134         8 % 42 459     7 % 41 134     7 %

 Finansiella intäkter 1 305     0 % 2 912      1 % 3 775      1 %

 Summa 568 962   100 % 562 899   100 %   570 099  100 %

TABEll 31 
kostnad per verksamhetsgren (tkr)

   2014   2013   2012

 grundutbildning 445 195  78 % 448 365  78 % 428 598  79 %

 Forskning 128 802    22 % 124 165  22 % 115 680  21 %

 Summa 573 997   100 % 572 530  100 % 544 278   100 %

TABEll 32 
kostnadsslag (tkr)

   2014   2013   2012

 Personal 393 953     69 % 394 428  69 % 367 612  67 %

 lokaler 78 171     14 % 78 710  14 % 80 862  15 %

 övrig drift 87 523     15 %   86 780  15 % 83 643  16 %

 avskrivningar 14 042       2 % 12 259  2 % 11 665  2 %

 Finansiella kostnader        308     0 % 353  0 % 496  0 %

 Summa 573 997   100 % 572 530   100 % 544 278   100 %
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TABEll 33 

intäkter och kostnader per verksamhetsgren 2014 (tkr)

        
 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      

     2014 2013 2012    

 intäkter av anslag   419 185 410 789 411 805 

 intäkter av avgifter   16 996 21 513 26 339 

 intäkter av bidrag   7 104 4 424 4 716 

 Finansiella intäkter    1 045 2 466 3 233 

 Verksamhetens intäkter   444 330 439 192 446 093 

 kostnader för personal   -295 797 -300 791 -281 120 

 kostnader för lokaler   -70 667 -72 098 -72 489 

 övriga driftkostnader   -66 502 -66 267 -63 867 

 Finansiella kostnader     -265 -346 -366 

 avskrivningar   -11 964 -10 535 -10 756  

 Verksamhetens kostnader   -445 195 -450 037 -428 598  

 Transfereringar       

 erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag 3 286 3 262 2 833 

 övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 426 61 20 

 lämnade bidrag   -3 712 -3 323 -2 853 

 Saldo   0 0 0        

 

 Årets kapitalförändring   -865 -10 845 17 495         

       

 

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå  

     2014 2013 2012    

 intäkter av anslag   84 649 82 229 82 347   

 intäkter av avgifter   1 692 2 997 4 699   

 intäkter av bidrag   38 031 38 035 36 418   

 Finansiella intäkter   259 446 542   

 Verksamhetens intäkter   124 631 123 707 124 006   

 kostnader för personal   -98 156 -93 637 -86 492   

 kostnader för lokaler   -7 504 -8 284 -8 373   

 övriga driftkostnader   -21 020 -20 513 -19 776   

 Finansiella kostnader    -43 -7 -130   

 avskrivningar   -2 078 -1 724 -909   

 Verksamhetens kostnader   -128 801 -124 165 -115 680   

 Transfereringar        

 erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag 542 1 343 740 

 övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2 187 860 

 lämnade bidrag    -2 729 -2 203 740 

 Saldo   0 0 0  

 

 Årets kapitalförändring   -4 170 -458 8 326                
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För utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår intäkterna 2014 till 444 330 tkr. redovisade 

kostnader för denna verksamhet är 445 195 tkr. Följaktligen redovisar utbildningen ett totalt under-

skott på 865 tkr.

 Högskolan redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde av 406 175 tkr varav 

3	210	avser	ersättning	 för	decemberprestationer	 från	2013.	Takbeloppet	uppgår	 till	 417	968	 tkr.	

Underproduktionen inklusive decemberprestationer från 2013 uppgår därmed till 11 793 tkr.

 de totala intäkterna har ökat med 5 138 tkr jämfört med föregående år. anslagsintäkterna för 

reguljär grundutbildning har ökat med 8 396 tkr under 2014. intäkterna från avgifter och andra 

	ersättningar	har	minskat	med	4	517	tkr	jämfört	med	2013.	Totalt	sett	uppgår	intäkter	av	avgifter	till	

16	996	tkr,	vilket	är	en	minskning	med	20	procent	i	förhållande	till	2013.	De	finansiella	intäkterna	har	

minskat beroende på det låga ränteläget.

 För grundutbildningen är de totala kostnaderna 3 170 tkr lägre än under 2013. Minskningen är 

främst avseende personalkostnader.

grundutbildning

TABEll 34 

Finansier ing (tkr)

   2014   2013   2012

 anslag 419 185  94 % 410 789  93 % 411 805  92 %

 avgifter 16 996  4 % 21 513  5 % 26 339  6 %

 Bidrag 7 104  2 % 4 424  1 % 4 716  1 %

 Finansiella intäkter 1 045  0 % 2 466  1 % 3 233  1 %

 Summa 444 330  100 % 439 192  100 % 446 093  100 %

TABEll 35 

kostnadsslag (tkr)

   2014   2013   2012

 Personal 295 797  66 % 300 791  67 % 281 120  66 %

 lokaler 70 667  16 % 70 426  16 % 72 489  17 %

 övrig drift 66 502  15 % 66 267  15 % 63 867  15 %

 avskrivningar 11 964  3 % 10 535  2 % 10 756  3 %

 Finansiella kostnader 265  0 % 346  0 % 366  0 %

 Summa 445 195  100 % 448 365  100 % 428 598  100 %
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Anslagsfinansierad utbildning

Den	 anslagsfinansierade	 grundutbildningen	 innefattar	 reguljär	 grundutbildning	 på	 grundnivå	 och	

 avancerad nivå. Under 2014 uppgick antalet helårsstudenter till 5 547. detta innebär en minskning 

med 7 procent jämfört med 2013 då antalet helårsstudenter var 5 959. Högskolan har verkat för att 

anpassa studentvolymerna till anslagstaket, vilket inneburit att Högskolan underproducerat under 2014.

 kostnad per helårsstudent för reguljär grundutbildning uppgår till 76,2 tkr, vilket är en ökning med 

7 procent jämfört med 2013. även kostnaden per helårsprestation har ökat jämfört med föregående år.

TABEll 36 
Anslagsf inansierad regul jär grundutbi ldning 

– kostnad per helårsstudent ( tkr)

  2014 2013 2012

 Antal helårsstudenter 5 547 5 959 6 013

 kostnad (tkr) 422 459 425 907 403 840

 kostnad per helårsstudent 76,2 71,5 67,2

   

  2014 2013 2012

 Antal helårsprestationer 4 556 4 733 4 897

 kostnad (tkr) 422 459 425 907 403 840

 kostnad per helårsprestation 92,7 90,0 82,5

Uppdragsutbildning

intäkterna för uppdragsutbildningen har minskat med 908 tkr jämfört med 2013 och uppgår till 9 200 tkr. 

  2014 2013 2012

 intäkter uppdragsutbildning 9 200 10 109 15 396
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Forskning och forskarutbildning

Forskningsintäkterna ökar något jämfört med 2013. intäkterna för avgifter minskar något medan 

anslagsintäkterna ökar. kostnaderna för forskningen ökar med totalt 4 637 tkr (4 procent) jämfört 

med 2013. detta beror huvudsakligen på att personalkostnaderna ökat beroende på att tidigare 

beslutade satsningar inom forskningen belastat verksamheten under 2014

TABEll 37 

Finansier ing (tkr)

   2014   2013   2012

 anslag 84 649  68 % 82 229  66 % 82 347  66 %

 avgifter 1 692  1 % 2 997  2 % 4 699  4 %

 Bidrag 38 031  31 % 38 035  31 % 36 418  29 %

 Finansiella intäkter 259  0 % 446  1 % 542  1 %

 Summa 124 631  100 % 123 707  100 % 124 006  100 %

TABEll 38 
kostnadsslag (tkr)

   2014   2013   2012

 Personal 98 157  76 % 93 637  75 % 86 492  75 %

 lokaler 7 504  6 % 8 284  7 % 8 373  7 %

 övrig drift 21 020  16 % 20 513  17 % 19 776  17 %

 avskrivningar 2 078  2 % 1 724  1 % 909  1 %

 Finansiella kostnader 43  0 % 7  0 % 130  0 %

 Summa 128 802  100 % 124 165  100 % 115 680  100 %

TABEll 39 
kostnad per vetenskapl ig publ ikat ion (tkr)

 källa   2014   2013   2012 

 diva   323   296   280

	 Thomson	Reuters	WoS	 	 	1	480	 	 	 985	 	 	 997

 scopus   998   828   746

   

kommentar till tabellen om kostnad per publikation:

Beloppen avseende kostnad per publikation 2012 och 2013 är förändrad jämfört med 2013 års redovisning tack vare sent registrerade 
publikationer. 
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890142133135603-5923146 
3,64219518928907522210332 
746893201+62135949278365 

BOkSlUT



48 i å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4

    2014-01-01-- 2013-01-01--
   Not 2014-12-31 2013-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER

 intäkter av anslag 1 503 834 493 018  
 intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 18 689 24 510   
 intäkter av bidrag  45 134 42 459  
 Finansiella intäkter 3 1 305 2 912  

 Summa intäkter  568 962 562 899  

VERKSAMHETENS KOSTNADER

 Kostnader för personal 4 -393 953 -394 428   
 Kostnader för lokaler  -78 171 -78 710  
 Övriga driftkostnader  -87 523 -86 780  
 Finansiella kostnader  -308 -353   
 Avskrivningar  -14 042 -12 259   

 Summa kostnader  -573 997 -572 530   

   
VERKSAMHETSUTFALL  -5 035 -9 631  

      
TRANSFERERINGAR

	 Erhållna	medel	från	myndigheter	för	finansiering	 
 av bidrag         3 829 4 605   
	 Övriga	erhållna	medel	för	finansiering	av	bidrag	 	 2	613	 921	 		
 Lämnade bidrag  -6 442 -5 526   

 Saldo   0 0   

   

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 5  -5 035 -9 631   

RESULTATRÄKNING (TKR)
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TILLGÅNGAR Not 2014-12-31 2013-12-31

 Immateriella anläggningstillgångar
  Licenser, rättigheter m m  6 1 119 1 404  
 Summa immateriella anläggningstillgångar  1 119 1 404  

 Materiella anläggningstillgångar
  Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 4 388 4 683  
  Maskiner, inventarier m m 8 25 889 32 919  
 Summa materiella anläggningstillgångar  30 277 37 602  

 Konst, ej avskrivningsbar inventarie
  Konst, ej avskrivningsbar inventarie 9 108 108  
 Summa ej avskrivningsbar inventarie  108 108  

 Fordringar
  Kundfordringar  4 847 1 969  
  Fordringar hos andra myndigheter  7 492 9 908  
  Övriga fordringar  0 2  
 Summa fordringar  12 339 11 879  

 Periodavgränsningsposter 10
  Förutbetalda kostnader  17 091 17 318  
  Upplupna bidragsintäkter  7 542 5 706  
  Övriga upplupna intäkter  512 65  
 Summa periodavgränsningsposter  25 145 23 089  

 Avräkning med statsverket
  Avräkning med statsverket 11 0 0 
 Summa avräkning med statsverket  0 0 

 Kassa och bank
  Behållning räntekonto i riksgäldskontoret 12 262 368 258 979  
 Summa kassa och bank  262 368 258 979  

SUMMA TILLGÅNGAR  331 356 333 061  

KAPITAL OCH SKULDER

 Myndighetskapital
  statskapital utan avkastningskrav  108 108  
  Balanserad kapitalförändring 13 184 674 194 303  
  Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -5 035 -9 631  
 Summa myndighetskapital  179 747 184 780  

 Avsättningar 14
  Avsättningar för pensioner  8 555 6 768  
  Övriga avsättningar  2 422 2 077  
 Summa avsättningar  10 977 8 845  

 Skulder m m 
  Lån i riksgäldskontoret 15 30 134 32 958  
  skulder till andra myndigheter  12 207 11 263  
  Leverantörsskulder  10 537 14 073  
  Övriga skulder  6 359 6 575  
  Förskott från uppdragsgivare och kunder 16 4 524 3 691   
 Summa skulder m m  63 761 68 560  

 Periodavgränsningsposter 
  Upplupna kostnader 17 35 232 30 624  
  oförbrukade bidrag 18, 19 37 252 35 508  
  Förutbetalda intäkter 20 4 387 4 744  
 Summa periodavgränsningsposter  76 871 70 876  

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  331 356 333 061  

 Ansvarsförbindelser  Not 2014-12-31 2013-12-31
  Övriga ansvarsförbindelser 21 0 700  

BALANSRÄKNING (TKR)
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ANSLAGSREDOVISNING (TKR)

Finansiella villkor       

Grundutbi ldning        
Högskolans anslag utgörs av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknade  
utifrån redovisningen i LAdoK. Mellanskillnaden mellan avräknade överföringar till räntekontot  
och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande. efter utgången  
av räkenskapsåret får Högskolan överföra både helårsprestationer och outnyttjat takbelopp  
(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent till följande räkenskapsår.
räkenskapsåret 2014 uppgår takbeloppet för Högskolan i gävle till 417 968 tkr.  
Högskolan har inget anslagssparande att utnyttja.  

Forskning        
Högskolan i gävle disponerar 2014 ett ramanslag för forskning uppgående till 84 649 tkr. 

Särskilda medel till universitet och högskolor        
Högskolan i gävle disponerar 2014 ett anslag för kvalitetsbaserad resursfördelning till 1 217 tkr. 
 

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Högskolan i gävle har under perioden inte redovisat mot inkomsttitel.

  Ingående Årets tilldelning  Totalt  Utgående 
Anslag  överförings- enligt  disponibelt  överförings- 
(Ramanslag) Not belopp regleringsbrev Indragning belopp Utgifter belopp

16 02 047 Högskolan i Gävle:  
 Grundutbildning
 001  Takbelopp 0 417 968  417 968 -417 968 0

16 02 048 Forskning och  
 forskarutbildning 
 001  Högskolan i gävle  84 649  84 649 -84 649 0

16 02 065 Särskilda medel till  
 universitet och högskolor 
 065  Kvalitetsbaserad  
  resursfördelning  1 217  1 217 -1 217 0

Summa  0 503 834  503 834 -503 834 0

Redovisning mot anslag



å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 4  i 51

TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. Högskolans i gävle redovisning följer god redovisningssed såsom den kommer  
till uttryck i ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 6 § i förordning (2000:606) om myndigheters  
bokföring respektive 2 kap 7 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  
i regleringsbrevet medges undantag från bestämmelser i förordningar.

VÄRDERINGSPRINCIP FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar	har	tagits	upp	med	det	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	Övriga	tillgångar	och	skulder	
redovisas till nominellt belopp.

VÄRDERINGSPRINCIP ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

immateriella och materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde. Avskrivning  
sker från den månad tillgången anskaffades.

som immateriella anläggningstillgångar redovisas licenser till ett värde överstigande 50 tkr och  
en livslängd på högst fem år. 

som materiella anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier m m med ett anskaffnings-
värde på minst 20 tkr och en ekonomisk livslängd på minst tre år eller längre. Anskaffningsvärdet  
höjdes 2010 från 10 tkr till 20 tkr.

Även separata enheter med ett naturligt samband med varandra och som betraktas som en  
fungerande	enhet	klassificeras	som	en	anläggningstillgång	i	de	fall	anskaffningsvärdet	är	minst	 
20 tkr.

TillÄMPaDe avskrivninGsTiDer

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt 
plan.

 Följande avskrivningstider tillämpas för anläggningstillgångar  
 anskaffade från och med 2010

 Persondatorer, servrar m m 3 år
 immateriella anläggningstillgångar 5 år
 Övrig inventarier, maskiner och utrustning 5 år
 vissa större investeringar, förbättringsutgifter 10 år

 För anläggningstillgångar anskaffade tidigare än 2010  
 tillämpas följande avskrivningstider

 immateriella anläggningstillgångar 5 år
 Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år
 Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år
 Möbler och inredning 10 år
 Laboratorieutrustning 7 år
 datorer och kringutrustning 3 år
 Kopiatorer, övrig kringutrustning 4 år
 viss teknisk utrustning 5 år

BrYTDaG

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2015-01-07.    
         

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
enligt 7 Kap 2§ FÅB

MANDATPERIOD 2013-05-01 – 2016-04-30

Styrelsen Ersättning från HiG, tkr Övriga styrelseuppdrag 
 (Lön och styrelsearvode under 
 räkenskapsåret 2014)

Mats sjöstrand 51 002 kr styrelseordförande sida
  styrelseordförande sveriges Författarfond
	 	 Styrelseordförande	Trafikverket
  styrelseledamot Arbetsförmedlingen  
  (t o m 14-05-31)

Maj-Britt Johansson 1 062 442 kr Ledamot i insynsrådet i Länsstyrelsen gävleborg
  
Marita svensson 22 000 kr styrelseordförande AB next Marketing

Pasi Kangas 22 000 kr Ledamot KiMAB Programråd 
  Ledamot intressentföreningen för Korrrosionsinstitutet 
  Ledamot Jernkontoret FoU råd
  ordförande industrins representantgrupp för  
  Forskarskolan Hda, Högskolan dalarna

Carina Blank 22 000 kr Komunstyrelsens ordförande i gävle
  gävle stadshus AB
  gävle sandviken Flygplats AB
  svensk Kommunförsäkrings AB
  Kommungaranti skandinavien AB
  Kommun garanti reinsurance sA

Anders Lundquist 22 000 kr – 

Björn o nilsson 22 000 kr styrelseordförande Bioinvent international AB
  styrelseordförande åForsk
  styrelseordförande stockholm science City
  styrelseordförande sweCris
  styrelseordförande vinnovA – centret Pronova (KTH)
  styrelseledamot åF AB
  styrelseledamot ivA
  styrelseledamot strategic Board Umeå institute  
  of design
  styrelseledamot Utbildningsradion (Ur)
  styrelseledamot euro-CAse
  styrelseledamot swednanotech
  styrelseledamot Universeum
  styrelseledamot vetenskap & Allmänhet

eva Karlsson Berg 22 000 kr -

Caroline Liberg 22 000 kr Ledamot tillika styrelseordförande i styrelsen stiftelsen 
  för centrum för lättläst, Kulturdepartementet.  
  Avslutat 2015-06-30
  Ledamot tillika sekreterare i styrelsen för Kungliga 
  vetenskapssamhället i Uppsala (KvsU)  
  2015-01-01 – 2016-12-31
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
enligt 7 Kap 2§ FÅB

MANDATPERIOD 2013-05-01 – 2016-04-30 

Styrelsen Ersättning från HiG, tkr Övriga styrelseuppdrag 
 (Lön och styrelsearvode under 
 räkenskapsåret 2014)

Mikael Björling 588 812 kr styrelseledamot Pentiaq AB
  Kassör Kören Fyra vindar (ideell förening) 

åsa Karlsson 427 219 kr –

Jan grannäs 504 670 kr –

eric Persson 11 000 kr –
(t.o.m. 2014-06-30)

Josefin	Hallström		 25	500	kr	 Styrelseledamot	Gefle	Studentkår

Jessica	Klahr	 11	000	kr	 Styrelseordförande	Gefle	Studentkår
(fr.o.m. 2014-07-01)  drivhusets styrelse

Marie Andersson  
(t.o.m. 2014-06-30)  11 000 kr –

Julia Lindmark-Asplin 11 500 kr –
(fr.o.m. 2014-09-01)
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

Not 1 Intäkter av anslag  2014 2013
 16 042 047  grundutbildning  417 968 410 789  
 16 042 048  Forskning  84 649 82 247  
 16 042 055  särskilda anslag  1 217 0
 Avräknat anslag   503 834 493 036  
 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2014 2013
 Uppdragsutbildning  8 322 10 109  
	 Studieavgiftsfinansierad	utbildning	 	 5	268	 7	354		
 Uppdragsforskning  1 383 2 384  
 Övriga intäkter i verksamheten  750 2 513  
 Högskoleprovet   632 531  
 Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
 icke-statliga   1 937 1 115  
 statliga   397 504  
 Summa avgifter   18 689 24 510  

 

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  2014 2013
 Finansiella intäkter
  ränta på räntekonto hos riksgäldskontoret  1 215 2 644   
	 	 Övriga	finansiella	intäkter	 	 90	 268		
 Summa finansiella intäkter  1 305 2 912  

 Finansiella kostnader
  räntekostnader avseende lån hos riksgäldskontoret  157 311   
	 	 Övriga	finansiella	kostnader	 	 152	 42		
 Summa finansiella kostnader  309 353  

Not 4 Kostnader för personal  2014 2013
 Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter m m  260 470 259 144  
 

Not 5 Årets kapitalförändring  2014 2013
 grundutbildning   -1 597 -11 456  
	 	 Avgiftsfinansierad	verksamhet	 	 -829	 505		 
	 	 Bidragsfinansierad	verksamhet	 	 781	 -158	
  ränteintäkter netto  780 1 936  
 Forskning   -4 336 195  
	 	 Avgiftsfinansierad	verksamhet	 	 0	 0			 
	 	 Bidragsfinansierad	verksamhet	 	 -53	 -1	050	
  ränteintäkter netto  219 397  
 Årets kapitalförändring  -5 035 -9 631  

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar  2014 2013
 iB anskaffningsvärde  2 443 1 543  
 årets anskaffning   152 900  
 Anskaffningsvärde UB  2 595 2 443  
 iB ackumulerade avskrivningar  -1 039 -762  

 årets avskrivningar  -437 -277  
 Bokfört värde   1 119 1 404  
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Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet  2014 2013
 iB anskaffningsvärde  14 373 12 663  
 årets anskaffning   375 1 710 
 Anskaffningsvärde UB  13 871  14 373  
 iB ackumulerade avskrivningar  -8 813 -9 202  
 årets avskrivningar  -670 -488  
 Bokfört värde   4 388 4 683  

Not 8 Maskiner, inventarier och övriga anläggningar  2014 2013
 iB anskaffningsvärde  135 347 143 874  
 årets anskaffning   6 035 15 482  
 Avgår anskaffningsvärde  -3 358 -23 740  
 nedskrivning   -185 -269  
 Anskaffningsvärde UB  137 839 135 347  
 iB ackumulerade avskrivningar  -102 359 -114 862  
 Avgår avskrivningar  3 358 23 740  

 årets avskrivningar  -12 949 -11 494  
 nedskrivningar   0 188  

 Bokfört värde   25 889 32 919  

Not 9 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier  2014 2013
 Bokfört värde   108 108  

Not 10 Periodavgränsningsposter  2014 2013
 Förutbetalda hyreskostnader icke statliga  16 401 17 318  
 Övriga förutbetalda kostnader icke statliga  690 0  
 Summa förutbetalda kostnader icke statliga  17 091 17 318  
 Upplupna bidragsintäkter
  Upplupna bidragsintäkter statliga  905 1 859    
  Upplupna bidragsintäkter icke statliga  6 637 3 847  
 Summa upplupna bidragsintäkter  7 542 5 706  
 Övriga upplupna intäkter
  Övriga upplupna intäkter statliga  0 0  
  Övriga upplupna intäkter icke statliga  512 65  
 Summa övriga upplupna intäkter  512 65  

 Summa periodavgränsningsposter  25 145 23 089  

Not 11 Avräkning statsverket  2014 2013
 ingående balans   0 0 
 Avräknat mot statsbudgeten: 
  Anslag   503 834 493 018  
 Avräknat mot statsverkets checkräkning 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -503 834 -493 018  
 återbetalning av anslagsmedel  0 0  
 Utgående balans  0 0  

Not 12 Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret  2014 2013
 Behållning räntekonto  262 368 258 979  

 Beviljad räntekontokredit  46 809 46 809  
 Utnyttjad kredit   0 0  

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.
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Not 13 Myndighetskapital  2014 2013
 statskapital utan avkastningskrav  108 108  
 Balanserad kapitalförändring
  grundutbildningsanslaget  148 181 157 701   
  Forskningsanslaget  35 006 34 414   
	 	 Överskott	avgiftsfinansierad	verksamhet	 	 1	965	 1	460		 
	 	 Underskott	bidragsfinansierad	verksamhet	 	 -480	 728		
 Balanserad kapitalförändring  184 672 194 303  
 

Not 14 Avsättningar   2014 2013
 Avsättningar för pensioner 
 ingående avsättning  6 768 2 907   
 årets pensionskostnad  4 306 6 578   
 årets pensionsutbetalningar  -2 519 -2 717  
 Utgående avsättning  8 555 6 768  
 

Not 15 Lån i Riksgäldskontoret  2014 2013
 ingående låneskuld  32 958 31 728  
 Lån upptagna under året  7 224 13 571  
 årets amorteringar  -10 048 -12 341 
 Utgående låneskuld  30 134 32 958  

 Beviljad låneram   40 000 40 000  
 Utnyttjad låneram  33 885 32 958  

 
Not 16 Förskott från uppdragsgivare och kunder  2014 2013
 Förskott från uppdragsgivare och kunder  4 524 3 691  

Not 17 Periodavgränsningsposter  2014 2013
 Upplupna kostnader
  Upplupna löner och arvoden  20 244 18 076   
  sociala avgifter  9 980 8 905   
  Övriga upplupna kostnader  5 008 3 643  
 Summa upplupna kostnader  35 232 30 624  
 

Not 18 Oförbrukade bidrag  2014 2013
 oförbrukade bidrag icke-statliga  9 269 8 251 
 oförbrukade bidrag statliga  27 983 31 493   
 Summa oförbrukade bidrag  37 252 39 744  

Not 19 Spec statliga forskningsbidrag    
 Förbrukning av oförbrukade forskningsbidrag
  

 
 

Not 20 Förutbetalda intäkter  2014 2013
 Förutbetalda intäkter statliga  4 250 4 744
 Förutbetalda intäkter icke-statliga  137 0
 Summa förutbetalda intäkter  4 387 4 744  

Not 21 Ansvarsförbindelser  2014 2013
 Övriga ansvarsförbindelser  0 700  

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

Oförbrukade Förbrukning Förbrukning Förbrukning Förbrukning 
 medel 3 månader 3-12 månader 1-3 år mer än 3 år

  19 396 3 168 7 718 8 510 –
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Kapitalförändring per område (tkr)

 Balanserad Årets  
  kapitalförändring kapitalförändring Summa 
Indelning av verksamheten (A) (B) (A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 148 454 -36 148 418
Uppdragsverksamhet 1 169 -829 340

Summa 149 623 -865 148 758

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/ 
utbildning på forskarnivå   
Utbildning på forskarnivå och forskning 34 253 -4 170 30 083
Uppdragsforskning 796 0 796

Summa 35 049 -4 170 30 879

BILAGOR

Överskott räntenetto och bidragsverksamheten totalt 1 561 ingår i summan utbildning
83 tkr på utbildning på forskarnivå och forskning under årets kapitalförändring. 
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Redovisning av avgiftsf inansierad verksamhet ( tkr )

      Ack över-/ 
 Över-/ Över/   Över-/ underskott 
 underskott underskott Intäkter Kostnader underskott utgående 
Verksamhet t o m år -2 år -1 år 0 år 0 år 0 år 0

Utbildning på grundnivå 
eller avancerad nivå
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0
Yrkeshögskolan, KY m m  0 0 0 0 0 0
Uppdragsutbildning 1 061 134 10 617 -11 229 -612 583
Utbildning av studieavgifts- 
skyldiga	studenter	 153	 508	 5	268	 -5 687	 -419	 242

Summering 1 214 642 15 885 -16 916 -1 031 825

Forskning eller utbildning 
på forskarnivå
Uppdragsforskning 796 0 2 172 -1 963 209 1 005

Summering 796 0 2 172 -1 963 209 1 005

Verksamheter där krav på full  
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -550 -137 632 -698 -66 -753
Upplåtande av bostadslägenhet 
– utbytesprogram och gästforskare 0 0 0 0 0 0
Upplåtande av bostadslägenhet 
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0
Övrigt enligt bilaga 41 0 0 0 0 0 0

Summering -550 -137 632 -698 -66 -753

Med år 0 menas senast avslutade räkenskapsår. 

Högskolan	i	Gävle	redovisar	ett	ackumulerat	överskott	i	den	avgiftsfinansierade	 
verksamheten uppgående till 2 058 tkr vilket motsvarar 12 %. 

Samfinansier ing bidragsf inansierad verksamhet ( tkr)

 Bidrag Anslag Total finansiering

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 0 0
Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå 15 408 13 251 28 659

Totalt 15 408 13 251 28 659
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Tabel l  1 – Redovisning av antal  helårsstudenter (HST) och helårsprestat ioner (HPR). 
Utfal l  avseende perioden 2014-01-01 — 2014-12-31

enligt bilaga 2. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m m.  
summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför  
produktion för, dvs oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

redovisning Av TAKBeLoPP

      
     Utfall 
   HST HPR total  
 Utfall Utfall Ersättn Ersättn ersättning  
Utbildningsområde HST HPR  (tkr) (tkr) (tkr)  

Humaniora 500 330 14 464 6 476 20 940 
Juridik 189 198 5 477 3 893 9 370 
samhällsvetenskap 1 418 1 202 41 001 23 594 64 595 
naturvetenskap 730 520 37 508 22 531 60 039 
Teknik 1 215 928 62 382 40 203 102 585 
vård 805 722 43 819 33 995 77 814 
Medicin 181 176 11 061 13 075 24 136 
Undervisning 287 286 9 357 10 963 20 320
verksamhetsförlagd utbildning 80 71 3 431 3 588 7 019 
Övrigt 100 88 4 120 2 948 7 068 
design 36 33 5 228 2 966 8 194 
idrott 6 5 636 249 885 

Totalt  5 547 4 559 238 484 164 481 402 965 

Takbelopp (tkr) 
redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 
redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 15 003

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden         
Totalt antal utbildade helårsstudenter     35,93      inom design.  
Högst får       60         avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.
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Tabel l  2 – Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
 årets takbelopp  417 968
 + ev. ingående anslagssparande (tkr) 0

 Summa (A) 417 968
    

B Utfall totalt för grundutbildningen 
 ersättning för HPr från december föregående budgetår 3 210 
årets utfall: ersättning för HsT+HPr (tkr)  402 965
 ev. utnyttjande av tidigare sparade HPr (tkr)

 Summa (B) 406 175
 
 

 Summa (A-B)1 11 793

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparande nedan. 
 negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.
   

Tabell. Överproduktion
 ingående överproduktion 40 456 
 årets överproduktion  
 - ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet * 

 Utgående överproduktion 28 663

Tabell. Anslagssparande
 Totalt utgående anslagssparande (A-B) 11 793
 - ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet *

 Utgående anslagssparande  0

* den del av anslagssparande respektive överproduktion  
 som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

REDOVISNING AV TAKBELOPP
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Utbildning och forskning  2014 2013 2012 2011 2010 

Totalt antal helårsstudenter  5 545 5 959 6 013 6 625 6 462  

Kostnad per helårsstudent (tkr)  76,2 71,5 67,2 63,1 58,8
Totalt antal helårsprestationer  4 556 4 733  4 897 4 940 4 799  
Kostnad per helårsprestation (tkr)  92,7 90,0 82,5 84,7 79,2  
Totalt antal studieavgifts skyldiga studenter (HsT)  52 76 79 32
Totalt antal nyantagna doktorander  6 10 7 3   
– andel kvinnor (%)  67 20 29 0   
– andel män (%)  33 80 71 100  
Totalt antal doktorander med någon aktivitet  26 20 10 3   
– andel kvinnor (%)  31 20 20 0   
– andel män (%)  69 80 80 100   
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb) 52 43 40 36 32   
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb)  0 0 0 0 0 
genomsnittlig studietid för licentiatexamen 
genomsnittlig studietid för doktorsexamen
Totalt antal doktorsexamina  12 9 10 9 5  
Totalt antal licentiatexamina  1 5 0 1 2 
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 80 107 106 60 83  
Kostnad per refereegranskad vetenskapliga publikation (tkr) 1 610 1 160 1 091 1 837 1 388  

Personal  2014 2013 2012 2011 2010  

Totalt antal årsarbetskrafter  563 565 558 564 555   
Medelantal anställda  664 672 669 681 653  
Totalt antal lärare (årsarb.)  309 318 317 329 313   
– andel kvinnor (%)  49 48 47 47 44   
– andel män (%)  51  52 53 53 56  
Antal disputerade lärare (årsarb.)  155 158 151 151 142   
– andel kvinnor (%)  40  38 38  39  37   
– andel män (%)  60  62 62 61 63  
Antal professorer (årsarb.)  23 25 25 23 25   
– andel kvinnor (%)  17  15 11 11  8    
– andel män (%)  83 85 89 89 92   

Ekonomi  2014 2013 2012 2011 2010  

intäkter totalt (mnkr), varav  568 963 562 855 570 099 578 006 567 864  
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)  444 330 439 148 446 093 458 375 449 036  
– andel anslag (%)  94 94 93 95 95  
– andel externa intäkter (%)  6 6 7 5 5

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)  124 631 123 707 124 006 119 631 118 828   
– andel anslag (%)  68 66 67 67 67   
– andel externa intäkter (%)  32 34 33 33 33  

Kostnader totalt (mnkr)  -576 342 -572 530 -544 278 -543 909 -510 181  
– andel personal (%)  69  69 68 67 68   
– andel lokaler (%)  14 14 15 14 15  

Lokalkostnader per kvm (kr)  1 657 1 704 1 688 1 644 1 600  

Balansomslutning (mnkr), varav  339 201 333 061 333 900 305 920 279 419   
– oförbrukade bidrag  37 252 35 508 39 744 32 691 30 981   
– årets kapitalförändring  -5 035 -9 631 25 822 34 097 57 683   
– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)  179 746 184 781 194 412 168 591 134 493   

VÄSENTLIGA UPPGIFTER
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