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R e k t o r Ma j -B r i t t J oh a n s s o n

V er k s a m he t såre t 2 0 1 2
Under 2012 har Högskolan i Gävle firat sitt 35-årsjubileum. Vi är med andra ord på väg in i den
gyllene medelåldern. Fortfarande med en ungdoms vitalitet och entusiasm men med en ordentlig
kunskapsbas och erfarenhet. Att vi har framtiden för oss står klart. Under 2012 har antalet studenter
som söker till Högskolan fortsatt att öka. Det är en del av en längre trend och bara under de senaste
tre åren har antalet förstahandssökande till våra program stigit med 20 procent. Jag är oerhört stolt
över att så många vill studera vid vår Högskola och det förtroende som detta innebär. Regionalt
spelar Högskolan en viktig roll i ett län som gemensamt satsar för att höja utbildningsnivån i syfte
att säkra kompetensförsörjningen i en tid av omfattande utmaningar i form av strukturomvandling
och generationsväxling. Vi utbildar av full kraft och så mycket som vårt statsanslag tillåter oss. Totalt
kan vi under 2012 redovisa 6140 helårsstudenter och 4990 helårsprestationer. Många av våra studenter kommer från regionen men vi rekryterar brett från hela landet och också internationellt. Detta
är precis som det ska vara, ett lärosäte ska vara en smältdegel för människor med olika bakgrund
och intresseområden som möts för vetenskapligt kunskapsutbyte, diskussion och utveckling.
Utbildning är vår ena verksamhetsgren, forskning är den andra. Jag är i år extra stolt över vår
forskningsverksamhet då vi lyckades med att uppnå den högt ställda målsättningen i vår Forskningoch utbildningsstrategi om att Högskolan i Gävle skulle ha två examensrätter för forskarutbildning
innan utgången av 2012. I maj erhöll vi vår andra examensrätt och vi kan nu examinera doktorer
inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Tillsammans med den examensrätt som 2010 erhölls
inom profilområdet Byggd miljö var målsättningen rodd i hamn. Inom Byggd miljö finns nu tio
doktorander antagna och det känns fantastiskt roligt att vi inom några år kommer får vara med om
det historiska ögonblicket då de första doktorerna examineras från vår Högskola. Ytterligare ett bevis
på kvaliteten på forskningen vid Högskolan är att vi under 2012 erhållit två forskarskolor.
Under året omsatte Högskolan 570 miljoner kronor varav grundutbildningen stod för 446 miljoner
kronor och forskningen för 124 miljoner kronor. Det ekonomiska utfallet blev plus 25,8 miljoner
kronor, vilket tillsammans med tidigare års positiva resultat betyder att vi har ett rejält kapital som
vi kan använda till långsiktiga strategiska satsningar.
Verksamheten under året har genomsyrats av Högskolans vision: Högskolan i Gävle ska ha en
ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Till begreppet
hållbar associerar många i första hand den ekologiska aspekten. Men lika viktiga pusselbitar är den
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ekonomiska och den sociala hållbarheten. Den helhetssynen är en förutsättning för att kunna angripa
frågeställningen om hur vi säkrar en hållbar livsmiljö även för kommande generationer. Ett viktigt
bevis på att vi på Högskolan lever som vi lär är att vår miljöcertifiering klarat miljörevisorernas
granskning även detta år.
Högskolans fokusområde under 2012 har varit arbetsmiljön. I alla typer av verksamheter framhålls att personalen är den största tillgången, men kanske är det lite extra sant i en verksamhet som
vår. Ett oerhört prioriterat område med andra ord. Sammanfattningsvis kan vi när vi ser tillbaka på
2012 konstatera att det varit ett framgångsrikt år för Högskolan i Gävle. Tack vare våra duktiga och
engagerade studenter och medarbetare har mycket uppnåtts under året. Det är med tillförsikt jag ser
fram emot de utmaningar som står framför oss under 2013.

Ekonomiskt resultat
Budgetåret 2012 redovisar Högskolan ett överskott på 25 821 tkr. Av överskottet kommer 17 495 tkr
från verksamhetsgrenen utbildning på grund- och avancerad nivå och 8 326 tkr från forskning.
Högskolans intäkter uppgår till 570 099 tkr, vilket är en minskning med 7 907 tkr (1,4 procent)
jämfört med 2011. Minskningen utgörs huvudsakligen av minskade anslagsintäkter. Intäkter av
avgifter och andra ersättningar samt bidragsintäkterna har ökat under året jämfört med 2011. Vad
gäller bidragsintäkterna beror ökningen till största delen på en rättelse av värderingsprincipen för
bidragsintäkterna.
Kostnaderna är i princip oförändrade jämfört med 2011 och uppgår till 544 278 tkr. Personal
och lokakostnaderna har ökat under året medan driftskostnaderna har minskat.
Årets resultat har i förhållande till förra årets överskott (34 097 tkr) minskat med 24 procent.
Antalet studenter har minskat under 2012 vilket är en konsekvens av minskade grundutbildningsuppdrag. Högskolan har arbetat aktivt med att anpassa studentantalet till anslagstaket.
Efter omorganisationen som genomfördes 2010 har utvecklingsarbetet inom kärnverksamheten
fortsatt. Under 2012 har en gemensam verksamhetsplanering genomförts inför 2013, baserad på
Högskolans nya vision och övergripande mål. En översyn och prioritering av utbildningsutbudet
samt en genomlysning av ekonomin har genomförts för att möta de utmaningar Högskolan står inför
vad gäller kommande aviserade anslagsminskningar Inom stödverksamheten har en översyn för att
få en mer kostnadseffektiv administration genomförts under 2012.
Överskottet på 25 821 tkr medför att Högskolans myndighetskapital vid utgången av 2012
uppgår till 194 303 tkr, vilket är 34 procent av omsättningen.
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HÖGSKOL AN TOTALT
Finansiering (tkr)
2012			 2011			2010 					

Anslag

494 152		 87 %

513 848		 90 %

507 681		90 %

Avgifter/ersättningar

31 038		

5%

22 233		 4 %

18 571		 3 %

Bidrag

41 134		

7%

37 604		 7 %

40 423		 7 %

3 775		

1%

4 321		 1 %

1 189		 0 %

570 099		100 %

578 006		100 %

567 864		100 %

Finansiella intäkter
Summa

Kostnad per verksamhetsgren (tkr)
2012			 2011			 2010 					

Grundutbildning

428 598		 79 %

433 679		 80 %

394 976		77 %

Forskning

115 680		 21 %

110 230		 20 %

115 205		23 %

Summa

544 278		100 %

543 909		100 %

510 181		100%

Kostnadsslag (tkr)
2012			
2011			
2010

Personal

367 612		 67 %

363 136		 67 %

346 822		 68 %

Lokaler

80 862		 15 %

77 209		 14 %

76 818		 15 %

Övrig drift

83 643		 16 %

92 077		 17 %

76 432		 15 %

Avskrivningar

11 665		 2 %

10 919		 2 %

9 958		 2 %

496		 0 %

568		 0 %

151		 0 %

544 278		100 %

543 909		100 %

510 181 		100 %

Finansiella kostnader
Summa

Årets resultat (kapitalförändring) per verksamhetsgren (tkr)
2012		

Grundutbildning
Forskning
Summa högskolan

2011		

2010

17 495		

24 697		

54 060

8 326		

9 400		

3 623

25 821		

34 097		

57 683
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Intäkter och kostnader per verksamhetsgren 2012 (tkr)
								

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå						
						

2010 			

2012

2011

Intäkter av anslag				

411 805

433 414

428 517

Intäkter av avgifter				

26 339

17 402

15 046

Intäkter av bidrag				

4 716

3 914

4 575

Finansiella intäkter 				

3 233

3 646

898

Verksamhetens intäkter				

446 093

458 376

449 036

Kostnader för personal				

-281 120

-280 761

-258 885

Kostnader för lokaler				

-72 489

-69 133

-68 915

Övriga driftkostnader				

-63 867

-73 109

-57 677

Finansiella kostnader 				

-366

-465

-128

Avskrivningar				

-10 756

-10 211

-9 371

Verksamhetens kostnader				

-428 598

-433 679

-394 976

Transfereringar						
Erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag		

2 833

1 826

1 622

20				

Lämnade bidrag till statliga myndigheter			

0

-413

Lämnade bidrag till internationella organisationer							
Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar		

-2 853

-1 826

0

0

0						

17 495

24 697

54 060							

2012

2011

2010 			

Intäkter av anslag				

82 347

80 434

79 164

Intäkter av avgifter				

4 699

4 831

3 525

Intäkter av bidrag				

36 418

33 690

35 848

Finansiella intäkter				

542

675

291

Verksamhetens intäkter				

124 006

119 630

118 828

Kostnader för personal				

-86 492

-82 375

-87 937

Saldo					
Årets kapitalförändring				

-1 209

							

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och
utbildning på forskarnivå		
						

Kostnader för lokaler				

-8 373

-8 076

-7 903

Övriga driftkostnader				

-19 776

-18 968

-18 755

Finansiella kostnader 				

-130

-103

-23

Avskrivningar				

-909

-708

-587

-115 680

-110 230

Verksamhetens kostnader				
Erhållna medel från myndighet för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag		

-115 205
			

Transfereringar					
740

928

99

2 474

Lämnade bidrag till statliga myndigheter				

1 279
-486

Lämnade bidrag till internationella organisationer		

-108

-2 391

Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar		

740

-919

-876

0

0

0

8 326

9 400

3 623

Saldo					
Årets kapitalförändring				
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H ö gs k o l a ns org a nis a t ion
Enligt högskolelag och högskoleförordning finns vid Högskolan en styrelse med övergripande
ansvar för verksamheten. Närmast under styrelsen leder rektor verksamheten. Högskolestyrelsen
och rektor är Högskolans högsta ledning - högskoleledningen. Vidare består högskolans organisation av tre akademier, bibliotek, utbildning och forskningskansli samt gemensam förvaltning. De
tre akademierna är Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA), Akademin för teknik och miljö (ATM)
samt Akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

Högskolestyrelse

Rektor
Prorektor

Utbildnings- och
forskningskansli

Rektorskansli
Prorektor

Bibliotek

Förvaltning
Prorektor

Akademin för
hälsa och arbetsliv
(AHA)

Akademin för
teknik och miljö
(ATM)
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hÖ G S K O L E U T B I L D N I N G
Antalet förstahandssökande till Högskolan i Gävle har ökat stadigt från totalt 4 502 förstahands
sökande höstterminen 2008 till 10 149 höstterminen 2012, vilket innebär en genomsnittlig ökning
med ca 1500 förstahandssökande per år under de senaste fyra åren. Antalet antagna per år har också
ökat i motsvarande grad fram till 2011, men under 2012 har en minskning av antalet antagna skett
till följd av interna dimensioneringsbeslut och utbildningsuppdrag från regeringen. Detta innebär
att Högskolan i Gävle under 2012 haft fler förstahandssökande till varje utbildningsplats än under
föregående år och att det därigenom blivit svårare att komma in på Högskolans utbildningar. Till
Högskolans programutbud sökte 4 030 personer i första hand höstterminen 2012 och av dessa
antogs endast 2 129 personer. Till fristående kurser var dock antalet förstahandssökande färre än
antalet tillgängliga platser.
Utbildningens volymer och utvecklingen sedan 2008 belyses genom uppgifter om antal helårsstudenter (HÅS) respektive helårsprestationer (HÅP). En helårsstudent motsvarar heltidsstudier för
en person under ett år. En helårsprestation motsvarar examination av 60 högskolepoäng under ett år.

D i a gr a m 1 :

Utvecklingen av helårsstudenter och helårsprestationer
vid Högskolan i Gävle, 2008 – 2012.

HÅS
HÅP
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Högskolans utbildningsverksamhet omfattade 2012 totalt 6 140 helårsstudenter, av dessa finansierades 6 021 via statsanslaget. Verksamhetsgrenen utbildning delas upp i utbildning på förberedande
nivå, grundnivå och avancerad nivå. Utbildningen ges i form av utbildningsprogram respektive som
fristående kurser, samt som campus- eller distansutbildning i olika former. För uppdragsutbildning
likväl som för tredjelandsstudenter gäller särskilda villkor, som avser studerande och ersättning
för utbildningen.
Underlaget i denna redovisning bygger på rapporterade helårsstudenter och helårsprestationer
grupperat i utbildningsområden. Utbildningsområde reglerar vilken ersättning som Högskolan erhåller per helårsstudenter och helårsprestationer. Olika kurser hänförs till utbildningsområde genom
beslut om klassificering som fattas av Högskolan.
Prestationsgrad är ett produktivitetsmått som erhålls genom att antalet helårsprestationer
dividerasmed antalet helårsstudenter. I de fall som prestationsgrad anges sker det utifrån det
redovisade underlaget vilket bygger på kalenderår och inte läsår. Någon periodisering förekommer
således inte och det faktiska förhållandet vad gäller prestationsgrad blir haltande och kan leda till
att helårsprestationen något år överstiger 100 procent. Dock kan måttet tjäna som jämförelse över
tid och mellan olika studieformer och utbildningsnivåer.

Utbildningsprogrammen
Ett utbildningsprogram kan definieras genom högskoleförordningens krav som anger att all utbildning
på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser. Kurser får föras samman till utbildningsprogram för vilka det skall finnas en utbildningsplan. Studenter som sökt och blivit antagna
till ett utbildningsprogram har förtur till de i programmet ingående kurserna.
Programutbudet för 2012 bestod av 77 program, inom områdena Vård och socialt arbete, Hälsa
och arbetsliv, Ekonomi, Kultur och media, Högskoleingenjörsutbildningar, Lärarutbildningar samt
högskoleförberedande utbildningar. Högskolans programutbud och dimensionering av programmen
fastställs av högskolestyrelsen efter förslag från akademicheferna och efter beredning i Utbildningsoch forskningsnämnden. I den lokala arbetsordningen för inrättande av program vid Högskolan
framgår att programutbudet bland annat ska utgå från utbildningsbehovet, i termer av studenternas
efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Programutbudet styrs även av Högskolans övergripande mål:
•

Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala
och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle:
– ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på
lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna
– utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden
– forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden
– stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med 		
obegränsadestudiemöjligheter i tid och rum
– en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella
inslag

•

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv resursanvändning
samt en hållbar samhällsutveckling.

Sedan 2008 har antalet helårstudenter vid Högskolan i Gävle ökat, men som tidigare nämnts uppvisar
2012 en minskning i förhållande till 2011. Prestationsgraden har under 2012 ökat i förhållande till
2011, men eftersom en eftersläpningseffekt gör sig gällande i antalet registrerade helårsprestationer, går det inte att dra några slutsatser från detta om den faktiska genomströmningen under 2012.
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T a be l l 1 :

Totalt antal helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde 2010 – 2012.

			

HÅS 			

HÅP		

Utb ild ning s o mråd e

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Totalt

6 140

6 695

6 541

4 990

4 995

4 877

73

94

78

68

83

67

395

517

482

250

313

301

Design
Humaniora
Idrott

50

65

68

53

59

48

Juridik

270

331

362

252

206

327

Lärare/undervisning

507

585

611

492

525

479

Medicin

187

177

176

156

169

137

Naturvetenskap

893

860

905

593

600

620

Samhällsvetenskap

1 507

1 577

1 447

1 282

1 141

1 116

Teknik

1 301

1 499

1 441

1 052

1 113

1 011

Vård

783

771

737

643

619

595

Övrigt

175

219

235

148

167

177

Fördelningen av helårsstudenter mellan de olika utbildningsområdena visar inga stora avvikelser
från totalmönstret. Samhällsvetenskap och teknik är liksom 2011 och 2010 de största områdena,
som tillsammans står för nästan hälften (46 procent) av Högskolans samlade helårsstudenter under
2012. Jämfört med 2010 minskar båda områdena något, medan medicin, naturvetenskap och vård
ökar något, men i stora drag är mönstret det samma.

Fördelning mellan program och kurser
Utbildningsvolymen utgörs till största delen av program. Av det totala antalet helårsstudenter utgör
programmen 67 procent och fristående kurser 33 procent. Programmens andel av utbildningsvolymen
har årligen ökat sedan 2009 medan fristående kurser har minskat i motsvarande grad. I förhållande
till föregående år har programmens andel utökats med ca 4 procentenheter.
Den främsta förklaringen till trenden är att Högskolan
genom strategiska beslut aktivt eftersträvat en ökning av
D i a gr a m 2 :

Fördelning av helårsstudenter
på utbildningsprogram respektive
fristående kurser 2012.

antalet programstudenter på bekostnad av det fristående
kursutbudet. Antalet fristående kurser har till följd av detta
successivt minskat under jämförelseperioden. Helårsstudenter inom program som leder till en reglerad yrkesexamen
stod 2012 för ca 40 procent av totalresultatet för program.
Prestationsgraden skiljer sig ganska markant mellan

33 %

program och fristående kurser. Programstudenter har en
67 %

högre prestationsgrad än studenter som läser fristående
kurser. Orsaken till detta står troligen delvis att finna i att programstudenterna studerar för att erhålla en examen medan

Program

studenter som läser fristående kurser inte nödvändigtvis

fri stående kurser

har samma intresse av att uppnå en examen. I det senare
fallet blir studenten inte heller i lika hög grad beroende av
högskolepoängen.
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T a be l l 2 :

Totalt antal helårssudenter och helårsprestationer inom utbildningsprogram respektive
fristående kurser samt prestationsgrad för dessa 2010 – 2012.

		
2012

HÅ S			

HÅP 		

2011

2011

2010

2012

2010

P gra d
2012

2011

2010

Totalt

6 140 6 695 6 541

4 990 4 995 4 877

81 % 75 % 75 %

Utbildningsprogram

4 114 4 223 3 963

3 670 3 477 3 144

89 % 82 % 79 %

Fristående kurser

2 026 2 472 2 578

1 320 1 518 1 733

65 % 61 % 67 %

Utbildning på förberedande nivå,
grundnivå respektive avancerad nivå
Högskolans totala utbildningsvolym består till största delen av utbildning på grundnivå. Under 2012
har andelen utbildning på grundnivå ökat i förhållande till utbildning på avancerad nivå, jämfört
med 2011. Redovisningen uppvisar totalt 213 färre helårsstudenter på avancerad nivå 2012, medan
grundnivån uppvisar 383 färre helårsstudenter än föregående år. Mer än hälften av minskningen på
den avancerade nivån kan hänföras till ett masterprogram, med stor andel internationell rekrytering.
Inom ramen för Förordning om behörighetsgivande
D i a gr a m 3 :

förutbildning vid universitet och högskolor (SFS

Fördelning av helårsstudenter
på förberedande nivå, grundnivå,
respektive avancerad nivå 2012.

2007:432), erbjuder Högskolan i Gävle en bastermin
respektive ett basår som ger möjlighet till behörighetskomplettering för flera av de högskoleingenjörsprogram

114

som ingår i programutbudet. Det är dessa utbildningar

414

som utgör den förberedande nivån i underlaget. Under
2012 stod den behörighetsgivande förutbildningen för ca
2 procent av Högskolans utbildningsverksamhet. I likhet

5601

med grundnivån, ökar den förberedande nivån något i
förhållande till 2011, vilket kan ses som en indikation
f ör bere dan d e n iv å

på breddad rekrytering.

grundnivå

Den högskoleförberedande utbildningen syftar

avancerad nivå

till att ge studenterna möjlighet att komplettera sin
behörighet så att de blir behöriga för högskolestudier.

Studenterna har, efter att ha läst dessa utbildningar, garantiplatser på flera av Högskolans
högskoleingenjörsprogram.

T a be l l 3 :

Totalt antal helårsstudenter och helårsprestationer per nivå samt prestationsgrad för dessa 2010 – 2012.

			
2012

Totalt
Förberedande nivå
Grundnivå

HÅ S 			

HÅP 		

2011

2011

2010

6 140 6 695 6 541
114

79

2012

4 990 4 995 4 877

84

5 601 5 984 5 959

2010

69

48

P gra d
2012

2011

2010

81 % 75 % 75 %

47

61 % 61 % 56 %

4 540 4 542 4 500

81 % 76 % 76 %

Avancerad nivå

414

627

494

370

392

304

Ospecificerat*

11

6

4

11

14

26

*) Ospecificerade helårsstudenter avser utresande utbytesstudenter.
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Prestationsgraden för den förberedande nivån är tämligen stabil jämförd med tidigare år, medan
grundnivån och framförallt den avancerade nivån uppvisar en ökning. Som tidigare kommenterats
bör man dock med hänsyn till grundmaterialets beskaffenhet vara försiktig i tolkningarna av detta.

Distansutbildning
En stor andel av Högskolans utbildning är klassificerad som distansutbildning. Av den totala utbildningsvolymen utgör ca 42 procent distansutbildning, vilket ligger i nivå med föregående år. Av den
utbildning som erbjuds i distansutförande, utgör utbildningsprogram ca 42 procent och fristående
kurser ca 58 procent. Liksom föregående år ges alltså en högre andel av distansutbildningen i form
av fristående kurser. Ca 73 procent av Högskolans fristående kurser ges på distans, vilket innebär
en ökning av andelen distansutbildning inom det fristående kursutbudet, jämfört med föregående
år. Inom programutbudet står distansstudierna under 2012 för 26 procent.
Distansutbildningen omfattar traditionella distansD i a gr a m 4 :

studier i grupper som samlas periodvis vid Högskolan;

Fördelning av helårsstudenter på campus
respektive distansutbildning 2012.

utbildning via telebild i samarbete med regionala
lärcentra; nätbaserad utbildning och i kombinationer
som s.k. flexibel utbildning. Av den totala andelen
distansutbildning ges 94 procent på grundnivå, vilket
är en ökning i förhållande till såväl 2011 som 2010.

42 %

Prestationsgraden varierar beroende på om studierna

58 %

bedrivs på campus eller på distans. Studenter som läser
på campus har högre prestationsgrad än studenter som
väljer att studera på distans. Av tabell 5 nedan framgår
cam pu s

det att studenter som väljer att läsa program på distans

distans

har högre prestationsgrad än studenter som väljer att
läsa kurser på distans.

Det finns flera möjliga förklaringar till skillnaden i prestationsgrad. Studenter som väljer att
studera på campus respektive distans har generellt sett olika mål och förutsättningar med sina
studier. Att läsa ett program på campus är ofta ett val som signalerar att studierna är den primära
T ab e l l 4 :

Totalt antal helårsstudenter och helårsprestationer inom campus respektive distansutbildning
samt prestationsgraden för dessa 2010 – 2012.

			
2012

HÅ S			

HÅP		

2011

2011

2010

2012

2011

2010

2012

P gra d
2010

Totalt

6 140 6 695 6 541

4 990 4 995

4877

81 %

75 % 75 %

Campus

3 569 3 826 3 879

3 196 3 218

3159

90 %

84 % 81 %

Distans

2 561 2 864 2 659

1 795 1 777

1718

70 %

62 % 65 %

T a be l l 5 :

Prestationsgrad för de olika utbildningsformerna 2012.

			

Campus 			

Dista ns

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Program

92 %

85 %

82 %

83 %

74 %

72 %

Fristående kurs

77 %

78 %

80 %

61 %

54 %

61 %
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sysselsättningen under studietiden och att studierna har ett tydligt mål. I andra änden av skalan finns
vi fristående kurser på distans, som i högre grad läses parallellt med en annan sysselsättning och
utan tydliga mål. Dock är en betydande andel av de fristående distansstudenterna yrkesverksamma
personer som kompetensutvecklar sig inom sitt yrke genom studier på distans och den kategorin
studenter kan inte sällan ha en högre prestationsgrad än programstudenter på campus. I övrigt är
det inte orimligt att en förklaring till den högre prestationsgraden för programstudier på campus går
att finna i den stödverksamhet som finns där i form av bibliotek, studievägledare, närhet till lärare
med mera. Studenter som läser fristående kurser på distans har i högre grad att förlita sig på lokala
förutsättningar på sin ort.

Dimensionering och studievägledning inom
lärarutbildningarna
Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor ska årsredovisningen specifikt för lärarutbildningarna ge svar på hur lärosätet planerat för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och
ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella
och regionala behov. Även insatser av studievägledande karaktär ska redovisas.
Vid Högskolan i Gävle erbjöds under 2012 förskollärarprogrammet; två inriktningar inom
grundlärarprogrammet (F-3 och 4-6) och gymnasielärarprogrammet med fyra möjliga undervisningsämnen. Utbudet var därmed begränsat i förhållande till föregående år, men framförallt i förhållande
till perioden 2001 – 2010.
Förskollärarprogrammet och dess föregångare har historiskt sett haft gott söktryck och
arbetsmarknadens behov, nationellt och regionalt har en längre tid bedömts som stort på området.
Programmethar därför tilldelats ett förhållandevis stort antal utbildningsplatser. Antalet utbildningsplatser på förskollärarprogrammet har dock reducerats från 120 till 100 platser mellan 2011 och
2012, dels som en anpassning till interna förutsättningar och dels som en anpassning till Arbetskrafts
barometerns uppgifter i december 2011 om att tillgången på nyutexaminerade förskollärare närmade
sig en balanserad nivå. I 2012 års Arbetskraftsbarometer bedöms dock behovet av nyutexaminerade
förskollärare som större.
Lärarutbildning inriktad mot grundskolans tidigare år (sedan 2011 benämnd grundlärarprogrammet) har 2011 och 2012 erbjudits med inriktningarna förskoleklass – år 3 och år 4 – 6, vid Högskolan
i Gävle. Söktrycket till båda dessa inriktningar måste betraktas som lågt och Högskolan har vid båda
sökomgångarna valt att ställa in inriktning 4-6 på grund av för få sökande. Detta skall förstås som
en anpassning till studentefterfrågan, men den låga dimensioneringen av grundlärarprogrammet
ligger också i linje med Arbetskraftsbarometerns bedömningar av behovet av lärare för de aktuella
skolåren.
Ämneslärarutbildningen, som dels täcker grundskolans senare år (skolår 7-9) och dels
gymnasieskolan, är den svåraste att strategiskt dimensionera. Framförallt inom matematik och de
naturvetenskapliga ämnena beskrivs arbetsmarknadens behov som stort, men detta behov har ingen
motsvarighet i studenternas efterfrågan, som under lång tid varit låg. Inför läsåret 2012/2013 beslöt
Högskolans styrelse att inte erbjuda alla inriktningar för vilka Högskolan beviljats examensrätt.
Ämneslärarprogrammets inriktning mot grundskolans år 7-9 ströks från utbudet, vilket primärt
berörde ämnena historia, biologi och teknik, som därmed inte alls blev sökbara inom ämneslärarprogrammet höstterminen 2012. Detta ska ses som en direkt anpassning till studenternas efterfrågan,
men en anpassning som, åtminstone i fråga om ämnena biologi och teknik, inte står i samklang med
den regionala och nationella arbetsmarknadens behov. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot
gymnasieskolan erbjöds med fyra möjliga ingångsämnen, nämligen svenska, engelska, religion och
matematik. År 2012 uppvisar en stärkt rekrytering till gymnasieinriktningen, jämfört med 2011, men
lokala förutsättningar och studenternas efterfrågan har gjort det svårt att dimensionera i enlighet
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med arbetsmarknadens behov. Efterfrågan på gymnasielärare i matematik är hög, nationellt sett,
medan tillgången på lärare i svenska, engelska och religion bedöms vara tillräcklig. Ett kontinuerligt
studievägledningsarbete, som inkluderar samverkanslösningar med Uppsala universitet, bedrivs
dock av programmets utbildningsledare, i syfte att hjälpa studenterna till arbetsmarknadsmässigt
gångbara ämneskombinationer i sina examina.

Uppdragsutbildning
Högskolan har under året bedrivit uppdragsutbildning. Volymen uppdragsutbildning har under 2012
ökat något i förhållande till 2011, men volymen är på en fortsatt låg nivå. Uppdragsutbildning gavs
framförallt inom Lärarlyftet under 2012. Högskolans policy för uppdragsutbildning är inriktad på
poänggivande utbildning, därför förekommer normalt inte icke-poänggivande uppdragsutbildning.
Den samlade intäkten av uppdragsutbildning uppgick under 2012 till 14 864 tkr, vilket är högre än
under 2011 där motsvarande intäkt var 9 743 tkr.
T a be l l 6 :

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde
inom uppdragsutbildning 2010 – 2012.

			 HÅS			

HÅP

Utb ild ning s o mråd e

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Totalt

40,0

30,0

68,3

27,7

35,8

70,7

Humaniora

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

22,6

2,2

47,0

16,7

17,7

47,1

Medicin

0,2

0,2

0,0

0,4

0,1

0,2

Naturvetenskap

2,6

7,7

9,4

1,9

11,1

13,1

Samhällsvetenskap

1,9

4,0

8,6

0,0

4,8

6,5

Teknik

5,1

7,5

1,3

2,5

1,7

0,8

Vård

7,6

3,1

1,7

6,3

0,4

2,0

Övrigt

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,1

Lärare/Undervisning

Studieavgifter och stipendier
Hösten 2012 inleddes det andra året med studieavgifter. Studieavgifternas införande har inneburit
stora förändringar i internationaliseringsarbetet då Högskolan nu konkurrerar med utländska lärosäten på mer jämbördiga villkor. Detta har inneburit att Högskolan har behövt utforma nya vägar
för att nå internationella studenter.
Utbildningsutbudet för de avgiftsskyldiga studenterna har haft en särskild betoning på program
inom Högskolans profilområden, Byggd Miljö samt Hälsofrämjande Arbetsliv, där särskilt det
internationella socionomprogrammet varit populärt. Utanför profilområdena återfinns också Master
in Business Administration som är ett fortsatt starkt program.
Under 2012 har rutinerna för hantering av avgiftsskyldiga studenter utvecklats. Bland annat
bedrevs ett arbete med att skapa effektiva rekryteringsmodeller och rutiner för rekrytering och
återbetalning fastslogs. Under året uppkom en brist på bostäder för inkommande studenter, såväl
avgiftsskyldiga som avgiftsbefriade, något som måste förbättras framöver då en ökning av antalet
internationella studenter beräknas.
En hög andel av de internationella studenterna rekryteras från Kina. Högskolans engagemang i
Kina har i till stor del sitt ursprung i Linnaeus-Palme-projekt. Under 2012 fanns 38 olika partners
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i Kina som utgjordes främst av universitet, gymnasieskolor, och utbildningsinstitut men också av
agenter som arbetat tillsammans med Högskolan. Andra länder där Högskolan varit aktivt med
kontaktverksamhet har varit Saudiarabien och Brasilien. Under slutet av 2012 lanserades ett projekt av den brasilianska staten, Science without Borders, där Högskolan aktivt deltar. Under 2013
fortsätter samarbetet.
Avgiftsmodellen har som en viktig parameter att lärosätena ska uppnå full kostnadstäckning.
Under 2012 uppnåddes intäkter med ett överskott på drygt 1,04 miljoner kronor. Antalet
studieavgiftsskyldiga studenter har ökat något sedan studieavgiften infördes.
Samarbetet med Migrationsverket har totalt sett fungerat bra. Ett problem som har återkommit
är förlängning av uppehållstillstånd över sommaren. Vidare har det uppstått vissa problem kring de
nya reglerna angående biometrisk data då alla utlandsbeskickningar inte kunnat erbjuda det stöd
som krävts1. Viss problematik har också förekommit när studenter enbart ska stanna två terminer
(genom s.k. 3 +1 program) och Migrationsverket har tolkat längden på vistelsen annorlunda vilket
har det inneburit svårigheter med att få uppehållstillstånd för studenterna.
Regeringen har via Internationella Programkontoret under kalenderåret 2012 tilldelat Högskolan
totalt 1,62 miljoner kronor avsedda för studieavgiftsskyldiga studenter. Under läsår 2011/2012
tilldelades 29 stipendier, och under läsåret 2012/2013, 42 stipendier. Det råder en god ekonomisk
balans med medel motsvarande drygt 1 miljon som kan användas öka stipendiefördelningen under
läsåret 2013/2014. Studenter vid Högskolan har också under 2012 tilldelats stipendier från Svenska
Institutet som täcker hela studieavgiften samt kostnader för uppehälle. Under 2012 tilldelades
totalt 6 stipendier. Därutöver tillkommer två stipendier från Svenska Institutets Östersjöprogram/
Visbyprogrammet.
Under 2012 ökade antalet avgiftsskyldiga studenter. Hösten 2011 fanns 78 avgiftsbetalande
studenter, samma period, hösten 2012 fanns drygt 109 betalande studenter. Därutöver tillkommer
78 studenter från våren 2012. Majoriteten av de studenter som började sina studier under våren
2012 fortsatte även under hösten. Likaledes var majoriteten av alla avgiftsskyldiga studenter från Kina.

Examina
Utbildningsprogrammen har examen som mål vilket kan betraktas som slutprestation för studenterna.
För studenter som väljer att läsa fristående kurser utfärdas också examen. Det bör noteras att
examensom slutprestation inte ovillkorligen är kopplad till studier vid Högskolan i Gävle. Detta
med anledning av att studenterna har möjlighet att avsluta sina studier vid annat lärosäte där då
också examen utfärdas.
Högskolan har examensrätt på grundnivå för kandidatexamen och yrkesexamen för sjuksköterska,
socionom, högskoleingenjör samt lärarutbildning. På avancerad nivå har Högskolan examensrätt för
magisternivå inom särskilda områden samt yrkesexamina som specialistsjuksköterska med speciell
inriktning och lärarutbildning. Vidare har Högskolan examensrätt för masterexamen inom följande
områden; miljöpsykologi, arbetshälsovetenskap, elektronik och energisystem. Av dessa har examina
utfärdats inom elektronik och energisystem under 2012.
I tabellen redovisas antalet utfärdade examina under perioden 2012-2010. Antalet yrkesexamina
ligger på ungefär samma nivå för 2012 som för år 2011 – då en ökning skedde jämfört med 2010.
När det gäller lärarexamina uppvisas en minskning jämfört med 2011. Det ökade antalet lärarexamina som utfärdades 2010 och 2011 kan ses som ett utfall av att lärarlegitimationen infördes.
Kandidatexamen har ökat något framförallt inom ekonomiområdet. För magisterexamen ligger
antalet utfärdade examina på ungefär samma nivå som för åren 2010-2011. Masterexamen har ökat
jämfört med 2010-2011, något som kan förklaras med att fler studenter finns inom programmen
med masterexamen som mål inom elektronik och energisystem. För områdena miljöpsykologi
och arbetshälsovetenskap har studenterna inte hunnit till examen ännu då dessa examensrätten för
masterexamen beslutades under 2012.
1) Även icke svenska beskickningar kan i regel bistå Sverige, men saknar i vissa fall möjlighet att arbeta med biometrisk data.
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T a be l l 7 :

Återrapportering av examina

		

2012

Yr kes ex am en

2011

	Sjuksköterska

2010

		
146

134

135

	Högskoleingenjör

70

54

46

	Socionom

63

71

22

	Specialistsjuksköterska

24

40

27

125

180

210

	Lärarexamina,
Förskola/Tidigare år
	Lärarexamina,
	Senare år/Gymnasiet
Summa

44

68

50

472

547

490

Gen erel l ex am en 									
Grundnivå			
Kandidatexamen			
Filosofie
Teknologie
	Ekonomie
Summa grundnivå

401

341

264

32

37

29

81

58

43

514

436

336

	Av an cer ad n i v å
Magisterexamen			
110

71

52

	Teknologie

Filosofie

24

53

60

	Ekonomie

13

17

30

	Medicine

0

0

0

147

141

142

Summa magister

	M as terex am en 			
	Teknologie
Summa avancerad nivå
	Total summa

22

5

10

169

146

152

1155

1129

978

Utbildningens forskningsanknytning
Den största delen av Högskolans utbildningar är professionsutbildningar inom ekonomi, teknik,
vård, socialt arbete och läraryrket. Den höga andelen professionsutbildningar medför att kraven
på vetenskaplighet och ett kritiskt perspektiv är särskilt viktigt. Högskolan betonar vikten av att
studenten ges förutsättningar att själv etablera ett kritiskt förhållningssätt till den profession man
genom sina studier är på väg in i.
Forskningsanknytningen i utbildningen säkras på sedvanligt vis genom att forskarutbildade
medarbetare både undervisar och forskar. Högskolan har nu, inom både Byggd Miljö och Hälso-
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främjande arbetsliv, utbildningar från grundnivå till masternivå samt möjligheter för studenter att
fortsätta på forskarutbildning.
Samtliga ämnesområden knyter aktivt an forskningen till utbildningen. Aktiva forskare och
doktorander deltar i undervisningen och inkluderar aktuella forskningsprojekt och relevant forskning.
Genom att hålla en hög ämnesmässig kvalitet i undervisningen på grundläggande nivå skapas en
naturlig rekryteringsbas till högre studier inom ämnet. I och med examensrätterna inom masterutbildningar och forskarutbildningar kommer en allt större del av forskargruppernas undervisning att
också ligga på avancerad nivå och på handledning.
Genom att relatera de två verksamheterna utbildning och forskning bidrar forskande lärare till
kunskapsflöde in i – men även ut ur – utbildningen. Detta medför att kvaliteten förbättras. Samtidigt
som forskningsresultaten prövas och publiceras i vetenskapssamhället sker en stor del av kunskapsöverföringen från Högskolan till samhället via studenterna. Ett exempel på det är den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbeten som genomförs i samarbete med omgivande samhälle och
näringsliv. För att ännu tydligare knyta an studenterna till pågående forskning uppmuntras studenter
att göra examensarbeten inom ramen för olika forskningsprojekt och forskningsgrupperingar inom
respektive ämnesområde. I många fall, till exempel inom ingenjörsprogrammen, kommer också
förslagen till examensarbete ofta från aktuella forskningsprojekt. Detta medför att studenterna får
möjlighet att prova på att arbeta – och skolas in i – ett tydligt forskningssammanhang, men även
tillgång till kompetent handledning och forskningsfronten inom området.
Pensumlitteraturen i utbildningarna är ett annat prioriterat område. Inom många ämnen på Högskolan används i tämligen stor utsträckning de undervisande lärarnas egna forskningspublikationer,
givetvis under förutsättning att det är relevanta för undervisningen. Många kurser är i viss mån
baserade på lärarnas forskningsområden och lärare föreläser ofta om forskningsprojekt. I vissa ämnen
baseras delar av kurser på sådana föreläsningsserier. På högre grundnivå och avancerad nivå används
i större utsträckning originallitteratur (vetenskapliga artiklar etc.) än på de första grundkurserna.
Genom att använda originallitteratur och vetenskapliga artiklar där forskningsresultat presenteras
får studenterna både träna på kritiskt förhållningssätt och ta del av aktuella forskningsrön.
Samtliga lärare har genom arbetstidsavtalet rätt till en viss andel kompetensutveckling inom
ramen för lärartjänsten. Denna överenskommelse syftar till att behålla och vidareutveckla lärarens
kompetens på ett sådant sätt att forskningsanknytningen säkras. Det är akademiernas ansvar att
läraren ges möjlighet till kompetensutveckling.
Fler forskare och disputerade lärare är en viktig förutsättning
för att stärka utbildningens forskningsanknytning och internatio-

D i a gr a m 5 :

Forskande personal HiG (n=286).
Exkl. adjunkter.

nalisering. För att öka andelen forskare och disputerade lärare har
Högskolan bland annat arbetat strategiskt för att erhålla examens
rätt för forskarutbildningar. Sedan 2012 innehar Högskolan
forskarutbildningsrätt för stora delar av verksamheten.

5% 5%

13 %

Diagrammet visar fördelningen av forskande lärare vid Hög-

42 %

skolan. Den största gruppen forskande lärare är lektorer (42 procent). Professorer (13 procent) utgör en större grupp än docenter

35 %

(5 procent) vid Högskolan. Doktorander utgör en dryg tredjedel av
Högskolans forskande medarbetare (35 procent). Alla doktorander

L ektor

deltar dock inte i undervisningen, men relativt många, framför

Doktorand

allt vid AHA och AUE. Adjunkter som inte är forskarstuderande

professor

(doktorander) ingår inte beräkningarna eftersom de vanligen inte

docent

forskar. Andelen adjunkter är störst vid AUE och minst vid AHA.

övrigt
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Samverkan inom utbildningen
Högskolans samverkan med omgivande samhälle är omfattande och sker främst via lärare och
studenter. För att stimulera samverkan har Högskolan utvecklat formerna där samverkan i en större
omfattning sker som en integrerad del i utbildningen.
Merparten av Högskolans utbildningar är så kallade professionsutbildningar, främst för lärare,
sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer och ekonomer. Inom sådana utbildningar är samverkan en
naturlig del som kommer till uttryck i gästföreläsningar, studiebesök, projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, praktik och examensarbeten och uppsatser.
Till samtliga utbildningsprogram finns utbildningsråd. I utbildningsråden ingår företrädare för
yrkesliv/samhälle, studenter och lärare. Syftet med utbildningsråden är att studenter, lärare och
företrädare för yrkesliv/samhälle ska kunna influera utbildningen och anpassa den till rådande
förhållanden på till exempel arbetsmarknaden.
Utanför själva utbildningen finns möjligheter till extrajobb och att planera den egna karriären
efter utbildningen. Högskolan genomförde en Exjobbsdag och en Sommarjobbsdag under våren och
en Karriärvägledningsdag under hösten. Högskolans Mötesplats besöks varje vecka av arbetsgivare
och andra som vill träffa studenterna. Förutom detta har lokaler upplåtits för fyra arbetsmarknads
dagar arrangerade av studenterna under året.
Samverkan inom lärarutbildningen
Regionalt utvecklingscentrum i Gävleborg (RucX), är Högskolans samverkansorganisation för
utveckling på skolområdet.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en mycket viktig del av lärarutbildningen.
Högskolan har ett samverkansavtal med de tio kommunerna i Gävleborgs län samt Tierps och
Älvkarleby kommun i Uppsala län. För distansstudenterna, som ofta gör sin VFU på hemmaplan,
har Högskolan avtal med enskilda skolor och förskolor över hela landet. Avtal har slutits både med
skolor som har kommunalt huvudmannaskap och med fristående skolor. Inom samverkansavtalets
ram arbetar både kommunerna och Högskolan kontinuerligt med att höja kvaliteten på VFU:n genom
regelbundna möten mellan Högskolan och lokala lärarutbildare och samordnare. Enligt den senaste
utvärderingen som vänt sig till både studenter och lokala lärarutbildare är 94 procent av studenterna
nöjda med det stöd de fått under sin VFU. Alla nya studenter får också sin VFU-placering inom
relevant skolform och ämne, vilket bidrar till att studenterna är nöjda.
T a be l l 9 :

VFU lärarprogram

		

Antal Helårs s tud en te r

2012

2011

2010

157

180

195

		Lärarprogrammet

Antalen har korrigerats i jämförelse med årsredovisningen för 2011.

Samverkan inom sjuksköterskeutbildningen och socionomutbildningen
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd både inom den öppna och slutna vården,
till exempel på sjukhus, kommunal vårdverksamhet och vårdcentraler. VFU:n är förlagd till olika
orter inom Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland). Akademin för hälsa och arbetsliv sam
arbetar tillsammans med landstinget och kommunerna i Gävleborgs län genom att samfinansiera 11
kliniska adjunkter. Den kliniska adjunkten är en brygga mellan vårdverksamheten och utbildningen.
		
T a be l l 1 0 :

VFU sjuksköterskeprogram
		A ntal Helårs s tud ente r

2012

2011

2010

110

105

99

		Sjuksköterskeprogrammet
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Den verksamhetsförlagda utbildningen inom svenska och internationella socionomprogrammet samarbetar enligt avtal med kommunen och landstinget i Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Kina och Ryssland.
Akademin för hälsa och arbetsliv samarbetar även med andra kommuner utanför Gävleborgs län,
privata vårdgivare och företag både inom Sverige och utomlands.
T a be l l 1 1 :

VFU socionomprogrammet och internationella socionomprogrammet

		

Antal Helårs s tud en te r

2012

2011

2010

17

23

22

12

15

13

		Socionomprogrammet
Int. Socionomprogrammet

Co-op
Sedan 2009 har Högskolan arbetat fram en ny utbildningsform, så kallad Co-op-utbildning. Denna
utbildning innebär att studenterna under sin studietid också får en anställning för att få kunskap
och erfarenhet av praktiska tillämpningar av utbildningen vid Högskolan. Denna form innebär en
förlängning av studietiden, som svarar mot anställningstiden.
Hösten 2010 startade Högskolan sin första Co-op-utbildning i Energisystem. Intresset för
utbildningen har varit stort från både presumtiva studenter och företag som fått information om
utbildningen. Idag finns cirka 60 företag som samarbetar och som erbjuder anställning åt studenterna
till arbetsperioderna. Fler företag fylls på kontinuerligt. I slutet av sitt första år fick de studenter
som var intresserade möjlighet att söka anställning på något av de företag som valt att samarbeta
i utbildningen. Erfarenheterna från studenternas första arbetsperiod har varit väldigt lyckade då
de har fått både intressanta arbetsuppgifter och kommit in i företag på ett bra sätt. För Högskolan
har erfarenheterna och dialogen med företagen inneburit en snabb feedback på utbildningen och
redan efter första året sker förändringar inom kurserna för att bättre anpassa utbildningen mot den
efterfrågan som finns. Den nära dialogen innebär fördelar för både studenter, företag och Högskolan
som tillsammans kan skapa en utbildningsplattform som är högst aktuell mot arbetsmarknaden.
Spridningen av studieformen har också resulterat i ytterligare tre nya program. Hösten 2011
startade Maskiningenjör och Miljöteknik inriktning vatten, återvinning och energi och hösten 2012
startade Automationsingenjör. Även dessa program är starkt efterfrågade av företagen och engagemanget är stort. I den inledande kursen för programmet i Miljöteknik har tretton externa föreläsare
ingått i kursen för att ge studenterna en tydlig bild över hur arbetsområdet ser ut.
T a be l l 1 2 :

Antal studenter/därav kvinnor i Co-op utbildning 2010 – 2012.

Utb ild ning

Ht 2012

Ht 2011

Automationsingenjör

3/0

fanns ej

Energisystemingenjör

32/8

20/3

21/ 4

Maskiningenjör

24/6

14/7

16/1

Miljöteknik inr vatten, energi

24/13

13/6

fanns ej 		

Totalt antal studenter/därav kvinnor

83/27

47/16

37/ 5
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Förutom detta kan FRAMFÖR nämnas som en god samverkansinsats där studenter, tillsammans
med lärare vid AUE och en auktoriserad revisor tar fram de femtio mest framgångsrika företagen
i Gästrikland. Detta görs i samverkan med kommunerna och företagarorganisationerna i regionen. Studenter på grundnivå gör analyserna av de mjuka värden som påverkar företagandet och
resultaten används senare i forskningen. En annan framgångsrik samverkansform är Personal- och
arbetslivsprogrammet som har ett välutvecklat fadderföretagsupplägg där cirka 30 fadderföretag
och fem resursorganisationer och 150 studenter deltar. Den projektbaserade ingenjörsutbildningen
som startade hösten 2005 har nu samlat flera företag som är med och erbjuder olika samarbeten i
form av projektarbeten på företag.
Samverkan med omgivande samhälle speglas också i stipendieverksamheten. Den omfattade
vid årsskiftet 60 stipendier från 34 donatorer och en total årlig stipendiesumma på 769 000 kr.
Donatorerna är lokala och regionala företag, kommuner, föreningar och andra organisationer. Under
året tillkom tre nya stipendier.

Nya studenter
Rekrytering
Under 2012 har Högskolan för första gången genomfört en övergripande gemensam varumärkesbyggande och rekryterande kampanj utifrån konceptet och huvudbudskapet Vad framtiden behöver.
Syftet har varit att stärka varumärket Högskolan i Gävle och marknadsföra programutbudet till en
målgrupp som definieras som 18 – 25-åringar.
Grunden i kampanjen har varit mobilapplikationen SYO-konsulenten med information om 50
yrken och utbildningsprogram som Högskolan erbjuder. Vad framtiden behöver-kampanjen har
därutöver bestått av utomhusreklam (inklusive T-banan), webb, sociala medier samt print. I den
varumärkesbyggande delen av kampanjen har tre filmer för bio och TV producerats.
Under året har Högskolan även medverkat vid studentmässor i Örebro, Göteborg och Stockholm
samt Sundsvall. Antalet besök på gymnasier i Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Stockholms län har
under året varit cirka 40. Högskoledagar, det vill säga när gymnasieskolor besöker Högskolan har
till antalet blivit något färre under året, till följd av att fler besökare samlas till samma besök för att
effektivisera administration och genomförande – till exempel genom att gymnasieskolor från mer
än en ort bjuds in till samma högskoledag.
Utbildningsinformationen av Högskolans utbildningsprogram består i grunden av dels en personlig
katalog, dels exponering genom programsidor på webbplatsen hig.se.
Breddad rekrytering
Under 2012 har breddad rekrytering varit inriktad på att genomföra aktiviteter inom tre fokus
områden: mottagandet av nya studenter, genomströmning samt rekrytering av nya studentgrupper.
Mottagandet av nya studenter har utvecklats under 2012 och sträcker sig nu över längre tid på
terminen. Detta för att studenterna ska ges goda möjligheter att lära känna Högskolan lyckas med
sina studier och därmed fullfölja dessa.
Under 2012 har en modell för hur genomströmning kan öka utvecklats. Syftet är att minska
avhoppen och öka studenternas möjligheter att fullfölja sina studier. Arbetet med att utveckla stödformer kommer att fortsätta under 2013.
Projektet Teknikerjakten, svarar för att öka och väcka intresset för naturvetenskap och teknik
för ungdomar i Gävle och Älvkarleby. Projektet delfinansieras av E.J Ljungbergs utbildningsfond
och innebär att Högskolan ger ungdomar i angivna kommuner möjligheter att se och uppleva vad
som sker vid Högskolan inom just områdena naturvetenskap och teknik. Syftet är att på sikt öka
antalet sökande till utbildningar vid Högskolan.
För att sprida högskolans utbildningsutbud brett genomfördes en informationsdag för länets
studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlingen samt vuxenutbildning.
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Sökande, antagna och registrerade studenter
Antalet studenter som söker till Högskolan har ökat under de senaste åren. I tabellen redovisas
sökande, antagna och registrerade till Högskolans programutbud, vilket höstterminen 2012 inne
fattade 77 program. I tabellen redovisas även motsvarande siffror för Högskolans utbud av fristående
kurser.
Under den redovisade perioden har det totala antalet sökande till Högskolans program ökat
med 35 procent. På motsvarande sätt har antalet sökande i första hand ökat med 20 procent under
perioden. Detta innebär att under höstterminen 2012 hade Högskolan 2,3 förstahandssökande per
registrerad på programmen vilket är en ökning med 0,2 enheter relativt 2011. Det ökade söktrycket
motsvaras dock inte av samma uppgång vad gäller antalet antagna och registrerade studenter. Antalet
antagna har minskat med knappt 10 procent under perioden och antalet registrerade har varit i stort
sett oförändrat. Att det ökade söktrycket inte lett till en motsvarande ökning av antalet antagna och
registrerade hänger samman med att Högskolan i sitt intag är styrt av hur stort utbildningsanslag
som tilldelats för året. Även till de fristående kurserna har antalet sökande ökat under perioden även
om förändringen i söktryck inte är lika markant som för programutbudet.
T a be l l 1 3 :

Sökande, antagna och registrerade till utbildningsprogram termin 2010 – 2012

		

H T 2012

H T 2011 1

HT 2010 2

Progr am 			
Sökande totalt

11527

9103

8515

Sökande i första hand

4038

3499

3365

Antagna

2129

1983

2350

Registrerade

1748

1673

1781		

F r i s tåen de ku r s er 			
Sökande totalt

15235

13077

13842

Sökande i första hand

6376

5919

6185

Antagna

7112

7575

7867

Registrerade

3649

4576

3501

1) Antalen har korrigerats i jämförelse med årsredovisningen för 2011.
2) Antalen har korrigerats i jämförelse med årsredovisningen för 2011.

Utbildningsområden
Sett till registrerade efter utbildningsområden är fördelningen relativt oförändrad 2012 jämfört med
2011. Antalet studenter på grundnivå inom utbildningsområdet humaniora, vård och samhällsvetenskap är nästintill oförändrat jämfört med 2011 vilket betyder att den ökning som uppvisades
från 2010 kvarstår. För motsvarande utbildningsområde på avancerad nivå observeras en marginell
minskning relativt 2011. Inom utbildningsområdet natur och teknik finns en minskning av antalet
registrerade studenter både på grundnivå och på avancerad nivå. Denna trend observeras under
hela den redovisade tidsperioden. För de behörighetsgivande utbildningarna har antalet registrerade studenter ökat under 2012 relativt 2011. Slutligen har antalet studenter som registrerades på
lärarutbildningen ökat under året relativt 2011.
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T a be l l 1 4 :

Registrerade nya studenter efter utbildningsområde respektive termin 2010-2012

		

HT 2012

HT 2011 3

HT 2010

Program – grundnivå			 			

Natur och teknik

361

337

418

Humaniora, vård och samhällsvetenskap

800

799

776

Behörighetsgivande utbildningar

124

98

82

Lärarutbildning

299

253

345

1584

1487

1621		

Summa

Program – avancerad nivå			

Natur och teknik

64

77

Humaniora, vård och samhällsvetenskap

100

109

59

Summa

164

186

160		

1748

1673

Totalt

101

1781

3)  Antalen har korrigerats i jämförelse med årsredovisningen för 2011.

Utbildning på grund och avancerad nivå
– intäkter och kostnader
För utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår intäkterna år 2012 till 446 093 tkr. Redovisade kostnader för denna verksamhet är 428 598 tkr. Följaktligen redovisar utbildningen ett totalt
överskott på 17 495 tkr.
Högskolan redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde av 426 100 tkr, varav
3 711 tkr avser ersättning för decemberprestationer från 2011. Takbeloppet uppgår till 411 805
tkr. Överproduktionen inklusive decemberprestationer från 2011 uppgår därmed till 14 295 tkr.
De totala intäkterna har minskat med 12 283 tkr jämfört med föregående år. Anslagsintäkterna
för reguljär grundutbildning har minskat med 21 609 tkr under 2012 då allt anslagssparande är
förbrukat och överproduktion ej ersätts. Intäkterna från avgifter och andra ersättningar har ökat
markant i förhållande till tidigare år, huvudsakligen beroende på att ett antal uppdragsprojekt har
avslutas och resultatförts. Totalt sett uppgår intäkter av avgifter till 26 339 tkr, vilket är en ökning
med 51 procent i förhållande till 2011.
För grundutbildningen är de totala kostnaderna något lägre än under 2011. Kostnaderna har
totalt minskat med 5 081 tkr. Övriga driftkostnader har minskat med 9 242 tkr jämfört med 2011,
huvudsakligen beroende av minskade konsultkostnader.
Anslagsfinansierad utbildning
Den anslagsfinansierade grundutbildningen innefattar reguljär grundutbildning på grund- och
avancerad nivå. Under 2012 uppgick antalet helårsstudenter till 6 021. Detta innebär en minskning
med 9 procent jämfört med 2011 då antalet helårsstudenter var 6 633. Högskolan har verkat för
att anpassa studentvolymerna till anslagstaket, men redovisar trots detta en viss överproduktion.
Kostnad per helårsstudent för reguljär grundutbildning uppgår till 67 tkr, vilket är en ökning
med 7 procent jämfört med 2011. Kostnaden per helårsprestation minskar jämfört med 2011.
Utbildningskostnaden per helårsstudent och helårsprestation redovisas också per akademi.
Kostnadsutvecklingen varierar här något mellan åren vilket beror på förändringar i samman
sättningen inom grundutbildningen under denna tid.
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GRUNDUTBILDNING
Finansiering (tkr)
		

2012			 2011			2010

Anslag

411 805

92 %

433 414

94 %

428 517

96 %

26 339

6%

17 402

4%

15 046

3%

Bidrag

4 716

1%

3 914

1%

4 575

1%

Finansiella intäkter

3 233

1%

3 646

1%

898

0%

446 093

100 %

458 376

100 %

449 036

100 % 					

Avgifter/övr.ersättn.

Summa

Kostnadsslag (tkr)
2012			 2011			2010
			

Personal

281 120

65 %

280 761

65 %

258 885

66 %

Lokaler

72 489

17 %

69 133

16 %

68 915

17 %

Övrig drift

63 867

15 %

73 109

17 %

57 677

15 %

Avskrivningar

10 756

3%

10 211

2%

9 371

2%

366

0%

465

0%

128

0%

428 598

100 %

433 679

100 %

394 976

100 %

Finansiella kostnader
Summa

Anslagsfinansierad reguljär grundutbildning – kostnad per helårsstudent (tkr)
		
	Antal helårsstudenter
	Kostnad (tkr)
	Kostnad per helårsstudent (tkr)

2 0 12

2 0 11

2 0 10

6 021

6 633

6 473

403 840

418 333

380 172

67,1

63,1

58,7

Anslagsfinansierad reguljär grundutbildning – kostnad per helårsprestation (tkr)
		

2 0 12

	Antal helårsprestationer
	Kostnad (tkr)
	Kostnad per helårsprestation (tkr)

2 0 11

2 0 10

4903

4 946

4 850

403 840

418 333

380 172

82,4

84,6

78,4

Utbildningskostnader per helårsstudent och akademi (reguljär grundutbildning)
	A k a d e m i

2 0 12

2 0 11

2 0 10

	AHA	

72,6

71,2

72,8			

	ATM	

83,8

80,7

70,3			

	AUE	

52,9

48,0

43,8

Utbildningskostnader per helårsprestation och akademi (reguljär grundutbildning)
Område

	AHA	

2 0 12

2 0 11

2 0 10

90,5

88,4

	ATM	

108,3

110,3

100,3

	AUE	

62,4

66,3

57,4

26

93,0			
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FORSKNING
Högskolan i Gävle satsar på en ledande position och profilering av forskningen med utgångspunkt i
visionen om en hållbar livsmiljö för människan. Högskolans övergripande mål applicerat på forskning
innefattar att Högskolan ska erbjuda en attraktiv forskningsmiljö, goda förutsättningar för studier
på forskarnivå, forskningen ska vara tillgänglig och av hög vetenskaplig kvalitet och Högskolan ska
ses som en attraktiv samarbetspartner. Dessa mål – tillsammans med visionen: en hållbar livsmiljö
för människan – är på olika sätt vägledande i arbetet med forskningens förutsättningar och villkor.
Under 2012 har forskningsverksamheten därför präglats av utökad samverkan, strategiskt arbete,
utökad forskarutbildningsrätt och framstående forskning. Högskolan beviljades också under året
den andra forskarutbildningsrätten inom Hälsofrämjande arbetsliv.
Under 2011 ökade intäkterna för forskning till en omfattning om totalt 124 006 tkr. Det statliga
anslaget för forskning och forskarutbildning har sedan 2011 ökat med 1 913 tkr medan de externa
intäkterna ökade med 2 596 tkr. Andelen externt finansierad forskning vid Högskolan är 33 procent
2012.

Forskningens organisation
Forskningen vid Högskolan har under perioden 2009 – 2012 bedrivits i enlighet med forskningsstrategin. De viktigaste målen i forskningsstrategin har förverkligats genom att Högskolan fick
forskarutbildningsrätt inom de två områden som man ansökt om, Byggd Miljö (2010) och Hälso
främjande arbetsliv (juni 2012). Detta innebär nya utmaningar för Högskolan såväl som goda
möjligheter för forskningen inom dessa områden att ytterligare stärka sina positioner, att expandera
och stärka forskningsmiljöerna.
Under 2012 har ett intensivt arbete pågått med att förnya och revidera forskningsstrategin för
en ny period, 2013 – 2016. Den nya forskningsstrategin kommer att vara central för vilken riktning
forskningen vid Högskolan ska ta under de närmaste åren.
Under 2012 tog högskolestyrelsen beslut om en handlingsplan för forskningen i syfte att
stärka forskningen och öka Högskolans totala intäkter för forskning och forskarutbildning.
Högskolestyrelsens handlingsplan innebär bland annat att forskningen blir Högskolans fokus
område under 2013 och att samverkan med det omgivande samhället ska stärkas i syfte att öka den
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externfinansieradeforskningen. Högskolestyrelsen beslutade även att allokera delar av det statliga
forskningsanslaget (totalt 12 miljoner kr) för särskilda satsningar på meritering för forskare, däribland kvinnors meritering till professor samt samfinansiering av särskilt stora forskningsprojekt.
Under 2012 tog Högskolan beslut om att under 2013 inrätta Grants Office, en enhet som bildas i
syfte att utveckla bättre och mer samordnade stödstrukturer för forskningen. De övergripande målen
för Grants Office är att öka volymen på externa forskningsbidrag och vidare utveckla Högskolans
samverkan på regional, nationell och internationell nivå.
Arbetet med att utveckla och formalisera regional samverkan om forskning (och innovation)
har pågått tämligen intensivt under 2012. Det huvudsakliga målet med detta arbete är att vara väl
förberedd inför EU:s nya ramprogram, Horizon 2020, som startar under 2014, samt att stärka samverkan med omgivande samhälle. Exempel på aktiviteter är att en av Sveriges EU-kommisionärer
besökte Högskolan för att diskutera forskningsfrågor. Ett annat exempel är att ett utökat samarbete
med Region Gävleborg kring regionala forsknings- och innovationsfrågor påbörjades under året.
Samarbetet har lett till flera konkreta förslag och aktiviteter, som kommer att genomföras under
2013, bland annat planering av regionalt dialogmöte för regionens aktörer, medverkan i planering
av en regional knutpunkt för forskning och innovation.
Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för bland annat uppföljning och kvalitetsgranskning
av Högskolans forskning. Nämnden föreslår en ramfördelning för de statliga forskningsanslaget
till Högskolans forskningsprofiler och forskningsområden enligt högskolestyrelsens riktlinjer.
Utbildnings- och forskningsnämnden har under 2012 arbetat mycket med kvalitetsfrågor och hur
Högskolans kvalitetsindikatorer ska används för fördelning och uppföljning av det statliga forsknings
anslaget för forskning och forskarutbildning. Nämnden har under året infört ett nytt system för
uppföljning av Högskolans kvalitetsmål och indikatorer för forskning och forskarutbildning. Syftet
med detta system, är att möjliggöra en strukturerad insamling av uppgifter som är korrekta och
av god kvalitet samt att i förlängningen underlätta för forskarna att lämna och revidera information om forskningen. Syftet är också att uppgifterna i databasen ska kunna användas i flera olika
sammanhang, till exempel vid återkommande nationella utvärderingar av forskning inom ett visst
ämnesområde eller när ledningen snabbt behöver veta vilken forskning som försiggår inom ett visst
område. Utbildnings- och forskningsnämnden har även handlagt Högskolans första ansökan om
antagning som docent.

Forskningens inriktning och omfattning
Högskolan har under året haft fortsatt fokus på profileringen inom de två profilområdena, Byggd
Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv, avseende forskningsresurser, forskarutbildning, utbildning
på avancerad nivå och utbildningens forskningsanknytning. Verksamheterna inom de båda profil
områdena disponerar drygt 65 procent av det statliga forskningsanslaget, om drygt 80 miljoner
kronor, som Högskolan årligen beviljats.
Högskolan i Gävle har en av de få internationella forskningsmiljöer som framgångsrikt
fokuseratpå området Byggd miljö med inriktning mot byggnader, resurshushållning, inomhusmiljö
och människai samverkan mellan kärnämnena energisystem, inomhusmiljö, miljöpsykologi,
materialteknik och teknisk miljövetenskap. Inom forskningsområdet finns också kompletterande
forskningsspecialiteter inom ämnen som kemi, geomatik, datavetenskap, besluts-, risk- och policy
analys, industriell ekonomi med inriktning mot innovation samt företagsekonomi och fastighetsekonomi. Profilområdet Byggd miljö omfattar alltså mångvetenskaplig forskning med tillgång till
omfattande laboratorier med avancerad vetenskaplig utrustning och datorbaserad visualisering och
ett omfattande kontaktnät inom akademien och näringslivet. Inom ramen för forskningsprofilen ges
forskarutbildning förutom ingenjörsutbildningar, grundutbildning och utbildning på avancerad nivå
(masterutbildning).
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Profilen Byggd miljö omfattar för närvarande 15 professorer, 5 docenter, 35 lektorer och 42
doktorander,varav 10 doktorander är inskrivna vid Högskolan i Gävle. De interna statsanslagen
uppgår till knappt 30 miljoner kronor årligen. De externa bidragen har under de senaste åren uppgått
mellan 16 och 19 miljoner per år. I slutet av 2012 tilldelades Högskolan bidrag av KK-stiftelsen
för att, inom Byggd Miljö, starta en företagsforskarskola för resurseffektiva energisystem i byggd
miljö tillsammans med högskolorna i Dalarna och Mälardalen.
Forskning om arbetsrelaterad hälsa samt fysiskt och psykisk ohälsa har högt samhällsintresse.
Ohälsan kostar samhälle, företag och individer stora summor varje år, och bättre hälsa, tillgänglig
het och lönsamhet i arbetslivet genom insatser i arbetsmiljön är de främsta målsättningarna på
nationell nivå såväl som på global nivå. EU lyfter fram arbetshälsa som en av Europas viktigaste
folkhälsofrågor. Profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv bedriver forskning om olika hälsoaspekter
på arbetslivet. Belastningsskadeforskning intar en särställning som landets starkaste forskningsmiljö
och är sedan 2009 ett så kallat FAS-centrum. Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) bedriver
forskning och utvecklingsarbete inom belastningsskadeområdet, som är en – av flera – aspekter på
Hälsofrämjande arbetsliv. Forskning inom Hälsofrämjande arbetsliv bedrivs även inom vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi. Inom profilen finns även forskning om till exempel äldres hälsa
och ohälsa och omsorg samt om missbruk, funktionshindrades speciella problem, ungas identitet
och åldrandet samt idrott. Profilen Hälsofrämjande arbetsliv har många samverkansprojekt inom
Högskolan, det vill säga dessa forskare samverkar i stor utsträckning med andra ämnesområden,
framför allt med Akademin för utbildning och ekonomi, exempelvis forskning om olika aspekter
på utveckling och lärande inom vissa professioner.
Profilen Hälsofrämjande arbetsliv omfattar för närvarande 7 professorer, 10 docenter, 28 lektorer
och 30 doktorander. Profilen Hälsofrämjande arbetsliv fick forskarutbildningsrättigheter under
2012 och anställer snart de första doktoranderna som skrivs in på Högskolan i Gävle. De interna
statsanslagen uppgår till strax under 30 miljoner kronor årligen. De externa bidragen har under den
senaste uppgått till cirka 14 miljoner kronor per år.
Högskolans utbildningsvetenskapliga forskningsområde består av nio forskningsmiljöer och
två ämnesavdelningar (didaktik och pedagogik). Inom området bedrivs framgångsrikt forskning
och internationell samverkan inom fler skilda områden som handlar om utveckling, lärande och
professioner. Forskningen pågår i nästan sextio olika projekt, enskilda doktorandprojekt undantagna, med samverkanspartners på såväl nationell som internationell nivå. Nämnas bör bland annat
forskargruppenInduction som bedriver forskning om professionell utveckling under den första tiden
i ett yrke, professioner och professionalism etc. Forskargruppen Induction har under det gångna
året erhållit en hel del externa bidrag och bidrar aktivt till bildandet av ett nordiskt center: A Nordic
Centre of Excellence. En större ansökan, i samarbete med flera nordiska lärosäten, skickades till
Nordforsk skickades in under hösten och beslut väntas under 2013. ECE-gruppen, Early Childhood
Education, forskar också kring professionalism och yrkeskunnande. Andra exempel på framgångsrika forskningsmiljöer inom utbildningsvetenskap är Learning Studies – Praxisnära forskning i
matematik, som bland annat ingår i ett EU-finansierat projekt (Science Education CUrriculum
Research, SECURE) om hur myndigheternas intentioner implementeras av pedagogerna och tas
emot av eleverna både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Det utbildningsvetenskapliga
området har också tämligen goda internationella kontakter bland annat bedrivs SIDA-finansierad
forskning med universitetet i Botswana.
Inom humaniora bedrivs forskning inom tämligen vitt skilda områden såsom till exempel
religionsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap, kulturvetenskap och
filmvetenskap. Forskningsverksamheten har minskat inom vissa områden, bland annat svenska
språket/litteraturvetenskap och historia, på grund av uppsägningar av ett tiotal forskare. Drygt trettio olika projekt finansierade av bland annat Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet har
pågått under det gångna året.

29

H ö g s ko l a n i G ävl e • Å r s r e d ovi s ni n g 2012

Vid Högskolan bedrivs även forskning inom elektronik och fysik. Forskningen här är till stor del
fokuserad på radiomätteknik. Inom detta område bedrivs också utbildning på avancerad nivå och
forskarutbildning i samverkan med KTH. Detta område har god kompetens på såväl professors- som
docentnivå och kommer framgent att satsa på att anställa fler doktorander. Inom gruppen finns till
exempel en professor i robotik och under 2012 startade ett större EU-finansierat projekt i ämnet,
som handlar om så kallade ”exoskeletons” (EXO-Legs).
Inom biologi forskas det bland annat om regional hållbar utveckling i regionens kustsamhällen
och bioenergiprojekt. Något som är helt i linje med Högskolans vision om hållbar utveckling för
människan. Under året har planering påbörjats för att bygga upp ett antal nya sammanhängande
(doktorand)projekt med inriktning mot hållbar utveckling inom främst profilområde Byggd miljö.
Projekten är alltså tvärvetenskapliga och fokuserar framför allt på närområdet, det vill säga regionens
nya biosfärområde (Nedre Dalälven).
Forskningen vid Högskolan omfattar flera forskningsområden än de som ovan nämnts. Exempel
på forskning som bedrivs utanför Högskolans profilområden är: forskning om system- och policy
frågor inom högre utbildning, forskning om svensk filmkultur, tv-kritik och filmarkiv, internet
forskning och den moderna statens utveckling.

Publicering
Forskningen har som mål att skapa ny kunskap. Redovisningens mål är att mäta och beskriva
resultatet av forskning, i första hand inomvetenskaplig kunskapsöverföring, och jämföra det med
forskningens kostnader. Kunskapsöverföringen sker via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och
bidrag till vetenskapliga konferenser. Men även i form av böcker, samlingsverk, rapporter samt
andra slags skrifter. De nationella system som utvärderar högskolornas forskning använder bland
annat refereegranskade artiklar och andelen externa bidrag som ett mått på forskningens kvalitet.
Andra faktorer som är av största vikt för en bedömning av kvaliteten på forskningen är samverkan,
på regional och nationell nivå och på internationell nivå.
Relationerna publicering, som ett mått på vetenskaplig produktion och dess kostnader, är komplexa och kräver noggranna definitioner för att kunna jämföras över tid eller mellan lärosäten. En
metod som används, för att jämföra förhållanden mellan kostnader för forskning och dess produktion, är att beräkna Högskolans samlade kostnader för forskningsverksamheten delat med antalet
publikationer, i första hand refereegranskade artiklar och konferensbidrag.
Detta sätt att beräkna kostnader per publikation är behäftat med ett antal felkällor. För det första
är det ytterst ovanligt att en publikation är resultatet av innevarande års forskningsanslag eller
bidrag. För det andra har humaniora och samhällsvetenskap helt andra publiceringstraditioner än
naturvetenskap och teknikområdet. Inom humaniora och samhällsvetenskap publicerar man huvudsakligen i andra kanaler än vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. För det tredje skiljer sig
processen, som leder fram till en publikation åt mellan forskningsområden, faktorer som tidsåtgång,
materiella förutsättningar och innehåll. Tiden det tar att producera underlag och komma fram till
forskningsresultat tar oftast flera år oavsett vetenskapsområde. Detta innebär att de publikationer
som redovisas här kan vara resultatet av Högskolans forskningskostnader för mellan 2–4 år sedan.
Metoden är också väldigt känslig för förändringar då en ökning ett år av forskningsintäkterna och en
samtidig nedgång i publiceringsfrekvensen ger höga produktionskostnader eftersom publikationerna
mäter forskning som utförts flera år tillbaka i tiden.
Enligt Högskolelagen, ska Högskolan verka för att forskningsresultaten ska komma nytta. Detta
motiverar användning av forskningsmedel också för andra former av dokumenterad kunskapsöverföring direkt till aktörer i omgivande samhälle.
Årets redovisning av publikationer baseras i likhet med förra året på uppgifter i Högskolans
Digitala vetenskapliga arkiv, DiVA, samt Thomson Reuters Web Of Science (WoS) som tidigare
benämnts ISI eller SCI. Det är alltså samma utgivare av uppgifterna, men företaget bytte ägare för
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ett antal år sedan. Uppgifterna i DiVA bygger på forskarnas egen registrering i motsats till uttagen
ur Thomson Reuters WoS där uppgifterna tillhandahålls av utgivarna. Utsökningarna ur DiVA och
SCI är gjorda i i slutet av januari 2013.
Uppgifterna om antal publikationer vid Högskolan ska tolkas i ljuset av att det vid utsöknings
tillfället sannolikt saknas en hel del publikationer av olika anledningar. Publikationerna i Thomson
Reuters WoS har en tämligen lång eftersläpning, man bör räkna med att sådant som publicerades
under andra halvåret 2012 inte finns med i Thomson Reuters WoS när detta uttag gjordes. Själva
utsökningen i WoS-databasen standardiserades från och med förra året. Uppgifterna i DiVA bygger
på att författarnas själva registrerar sina publikationer (de flesta poster kvalitetsgranskas av erfarna
bibliotekarier) och det föreligger en viss eftersläpning även här. Det förhåller sig även så att vissa
publikationer inte har registrerats över huvud taget. För att förbättra kvaliteten på DiVA-uttagen görs
både stickkontroller och mer omfattande kontroller av hela grupper, till exempel doktoranderna.
Det bör även nämnas att publikationerna i tabellerna inte har fraktionerats, dels för att fraktionering
är besvärligt att genomföra på ett bra och rättvist sätt, dels för att antalet publikationersom innehåller
författarskap mellan akademierna på Högskolan är få, det handlar om en handfull artiklar.
T a be l l 1 5 :

Publikationer i DiVA. Antal per akademi och år, för perioden 2010 – 2012 (n=929)

		

2012 			 2011* 			 2010*

		

A HA	ATM	A UE 	A HA	ATM	A UE 	A H A	ATM	A UE

Vetenskapliga artiklar &
forskningsöversikter (refereegranskade)
Böcker, bokkapitel, redaktör
(refereegranskade)

55

49

16

40

39

10

50

41

		

17

7

10

17

3

11

15

2

4

7

Konferensbidrag (refereegranskade)

20

33

25

13

70

28

27

42

23

Övrigt**

15

23

40

21

23

47

17

35

34

Totalt per akademi och år

97

115

98

77

143

100

96

122

81

320			

299

Totalt HiG per år		

310			

*) Siffrorna kan skilja sig från dem som redovisats i årsredovisningen för 2011. Detta beror på eftersläpning i databasen.
**) Inkluderar: ej refereegranskade artiklar, konferensbidrag och rapporter samt doktorsavhandlingar, lic.uppsatser och manus.

Tabellen ovan visar att publiceringen är relativt jämn över åren. Mest förekommande är referee
granskade artiklar och konferensbidrag. ATM publicerar, som förväntat, flest antal publikationer
och antalet publikationer är relativt jämt fördelat under perioden. Även AUE och AHA publicerar
ungefär lika många publikationer under perioden. Det bör noteras att för 2012 saknas det med största
sannolikhet ett antal publikationer. AHA visar en lite minskning för 2011 relativt 2012 och 2010.
AUE fortsätter sin ökning från förra året.
T a be l l 1 6 :

Publikationer i Thomson Reuters Web of Science, antal per akademi och år, perioden 2010 – 2012 (n=260)

2012

		
2011*

		
2010*

	AHA	ATM	AUE	A HA	ATM	A UE	AHA	ATM	A UE

Vetenskapliga artiklar

31

1

35

Konferensbidrag		3			5

1

1

8		18

Övrigt**

3		18

Totalt per akademi och år

47
7
54

41

4

26

1		
45

4

2

1

1

3

28

37

3

39

*) Siffrorna kan skilja sig från dem som redovisats i årsredovisningen för 2011. Detta beror på eftersläpning i databasen.
**) Inkluderar: reviews, editorials & meeting abstract.

31

35

46

4

tot

4

224

260
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I redovisningen av publikationer Thomson Reuters Web of Science har samma organisatoriska
indelning använts. SCI innehåller endast refereegranskade internationella publikationer, i princip
alltid engelskspråkiga. I tabellen nedan redovisas artiklar och konferensbidrag för sig och andra
(lågfrekventa) publiceringstyper har sammanförts till kategorin ”Övrigt”.
Det totala antalet publikationer visar en ökning av publiceringen för ATM och AHA år 2012.
Ökningen är troligen större när eftersläpningen korrigerats. Detta visar sig i nästa årsredovisning.
Fördelningen i publikationstyper speglar samma mönster som i DiVA, vilket innebär att ATM och
AHA har en väsentligen större andel internationella artiklar och konferensbidrag jämfört med AUE.

Forskarutbildning
De strategiska satsningarna på forskarutbildningen har lett till att Högskolan sedan 2012 har forskar
utbildningsrätt inom såväl Byggd Miljö som inom Hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan har för
närvarande ett tiotal doktorander antagna, men antalet doktorander ökar stadigt och en organisation
kring forskarutbildning är på plats.
Högskolan har sedan ett par år tillbaka en studierektor för forskarutbildningen och en nämnd som
ansvarar för frågor kring forskarutbildningen. Forskarutbildningsnämnden har ansvar för bedömning
av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering och
arbetar på delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden. Under det gångna året har Forskar
utbildningsnämnden arbetat bland annat med att upprätta kriterier och riktlinjer för ansökan om
forskarutbildningsämne inom de två huvudområden områden som har examensrättigheter. Dessa
ansökningar behandlas på respektive lärosäte och för att bli godkänd krävs att en rad faktorer för
att kunna bedriva en högkvalitativ forskarutbildning är på plats.
Examensrätterna för forskarutbildning medför en ökad attraktionskraft för Högskolan i stort och
större möjligheter att bedriva forskning och därmed forskarutbildning. Doktorandernas studiemiljö
vid Högskolan har stärkts dels genom en mera organiserad doktorandverksamhet som helhet, till
exempel genom Forskarutbildningsnämnden och studierektor för forskarutbildningen. Dels genom
att doktorandkollektivet ökar och att doktoranderna medverkar till att stärka både forskning och
undervisning inom i princip samtliga forskagrupperingar.
De flesta av högskolans doktorander är dock fortfarande inskrivna vid andra lärosäten eftersom
Högskolans egna examensrätter är relativt nya. Högskolan fortsätter sin samverkan med de lärosäten
som bedriver forskarutbildning. Inom profilområdet Byggd Miljö har man sedan ett antal år ett
samarbete med KTH för Högskolans doktorander. Exempel på andra lärosäten med en stor mängd
doktorander från Högskolan är exempelvis, Uppsala universitet, Umeå universitet, Linköpings
universitet och Mittuniversitetet.
D i a gr a m 6 :

Fördelning aktiva doktorander
vid HiG (n=99).

År 2012 var det, enligt akademiernas egna uppgifter,
99 personer som kan anses vara aktiva doktorander. Närapå
hälften av doktoranderna finns på ATM. Av Högskolans
samtliga doktorander var 49 procent kvinnor och 51 procent
män år 2012.
Antalet doktorsexamina under perioden 2012–2010

27 %
44 %

29 %

framgår av tabellen nedan. År 2012 disputerade dubbelt
så många doktorander som 2010. Utöver dessa doktors
examina, tog en man (ATM) licentiatexamen 2011, samt
en kvinna och en man (båda ATM) år 2010. Under de kom-

AU E

mande åren kommer den ökande trenden av disputationer

aha

att fortsätta stiga i och med att alltfler doktorander anställs

atm

vid Högskolan.
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T a be l l 1 8 :

Antal doktorsexamina per akademi, 2010 – 2012.

2012
2011
2010
kv inno r		 män
kvinnor 			 mä n
k vinnor 		mä n
											

Tota lt
unde r
perioden

AHA

2		

1

2			

0

1		

0

6

ATM

1		

4

1			

1

0		

3

10

AUE

1		

1

2			

3

1		

0

8

Totalt

4		

6

5			

4

2		

3
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Samverkan i forskningen
Forskningen vid Högskolan bedrivs i samverkan med omgivande samhälle, med övriga vetenskapssamhället och mellan akademierna. Vid de tre akademierna bedrivs forskning inom fler än 200
olika forskningsprojekt. Vissa forskningsprojekt är stora med internationella samarbetspartners,
andra projekt involverar en forskargrupp. Hösten 2012 gjordes en uppföljning av extern samverkan i samtliga pågående forskningsprojekt vid Högskolan och den uppföljningen visar omfattande
samverkan vid samtliga akademier.
Diagrammet visar olika aktörer med vilka Högskolan samD i a gr a m 7 :

Samverkansaktörer i Högskolans
forskningsprojekt (n=366).

verkar. En dryg tredjedel av Högskolans projekt anger samverkar
med andra svenska lärosäten. Vart fjärde projekt samverkar med
nordiska och/eller internationella lärosäten. En dryg tredjedel
av forskningsprojekten, 37 procent, samverkar med omgivande

11

samhälle; näringsliv, landsting och kommuner i Gävleborgs län

12

37

samt övriga aktörer (t ex andra kommuner och myndigheter).

14

En närmare jämförelse av samverkan vid Högskolans tre
26

akademier visar att forskningsprojekt hemmahörande på AHA
i störst utsträckning samverkar med andra svenska lärosäten.

sv enska lärosäten

AUE: s forskningsprojekt samverkar mest med universitet

Internationella lärosäten

utanför Sverige. ATM samverkar mest med näringslivet, inte

näringsl iv

oväntat med tanke på att de mer tillämpade delarna av Hög-

X-län

skolans forskning utförs där.

övriga aktörer

T a be l l 1 9 :

Jämförelse av samverkan på akademinivå (n=366).

Svenska lärosäten Internationella
Näringsliv
X-län	Övriga 		
		 lärosäten			 aktörer

AHA	

19 %

7%

1%

6%

5%

ATM	

8%

4%

11 %

2%

3%

AUE	

10 %

15 %

2%

4%

4%

Summa

37 %

26 %

14 %

12 %

11 %

AHA samverkar, som tabellen ovan visar, i stor utsträckning med andra lärosäten, både nationella
och internationella. Ett exempel på forskning i samverkan är studier av arbetsrelaterade belastningsskador, hur man förebygger belastningsskador i arbetslivet och hur man kan rehabilitera de som
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drabbats. Ett exempel på samverkan är forskning om nationell värdegrund inom äldreomsorgen, ett
forskningsprojekt som bedrivs tillsammans med fem kommuner runt om i Sverige och ett svenskt
universitet. Andra exempel är ett forskningsprojekt som i samverkan med landsting och kommuner
i Gävleborgs län studerar vårdpersonalens inställning till, och förutsättningar för, att arbeta med
personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med landstinget Gävleborg bedrivs ett projekt som handlar
om utveckling och utvärdering av modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, med
anknytning till både forskning och utveckling och professionsutbildning.
Vid AUE bedrivs exempelvis komparativa studier om mentorskap tillsammans med Finland och
Australien. Men även studier i lärarutbildningens ämnesdidaktik i matematik tillsammans med flera
universitet inom och utanför Sverige, till exempel Finland och Japan. Tillsammans med universitetet
i Botswana och verksamma lärare bedrivs även ämnesdidaktisk forskning inom biologi.
Inom området Energisystem sker en stor del av forskningen i samverkan med näringsliv och
offentlig sektor för innovationer och samhälleliga systemlösningar som väsentligen minskar energianvändningen och miljöpåverkan inom bebyggelsesektorn i linje med EU:s klimatmål. Exempel
på samverkansprojekt mellan näringsliv (Gävle Energi), Länsstyrelse och Högskolan inom energisystem är ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050” och ”Framtida förnybara
bränslen i energi- och transportsystemen”. Inom området Inomhusmiljö samverkar Högskolan med
Energimyndigheten kring energibesparing i kyrkor. Centrum för logistik och innovativ produktion
(CLIP) bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och omgivande samhälle.
Inom elektronik är det EU-baserade forskningsprojektet ”EXO-LEGS”, ett projekt där man
utvecklar ”exoskeletons” (externa stödstrukturer) i syfte att hjälpa behövande människor stöd för
att kunna utföra dagliga sysslor. EXO-legs, som samordnas av Högskolan, är ett utmärkt exempel
på internationell samverkan med såväl näringsliv som internationella lärosäten.
Högskolan och klustret Future Position X (klustermiljö för innovationer inom geografisk IT)
har sedan 2010 drivit projektet GLOBES (tidigare benämnt DaGIS). Arbetet drivs tvärsektoriellt
och visionen är att bygga upp ett kompetenscenter inom GIS-området. Tillsammans med ett GISföretag (ESRI) har center etablerats vid Högskolan.

Forskning – intäkter och kostnader
Forskningsintäkterna ökar med 4 376 tkr jämfört med 2011. Anslags- och bidragsintäkterna ökar,
medan avgiftsintäkterna i princip är oförändrade.
Ökningen i den bidragsfinansierade verksamheten utgörs huvudsakligen av under året avslutade
och resultatförda forskningsprojekt.
Kostnaderna för forskningen ökar totalt med 5 450 tkr (5 procent) jämfört med 2011. Detta beror
huvudsakligen på att personalresurser i större utsträckning planerats och använts inom forsknings
verksamheten innevarande år.
I tabellen nedan redovisas forskningskostnader per akademi 2012-2010. I nästkommande
tabell redovisas även kostnaden per refereegranskad artikel enligt SCI per akademi respektive
totalt och år samt kostnaden per publikation enligt DiVA per akademi, totalt och år. Omräkning
av året 2010 har genomförts enligt den nya modellen att räkna artiklar och publikationer som
Högskolan införde 2011.
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FORSKNING
Finansiering (tkr)
		 2 0 12			 2 0 11			 2 0 10

Anslag

82 347		 66 %

Avgifter/andra ersättningar
Bidrag

4 699		

80 434		 67 %

4%

4 831		

36 418		 29 %

Finansiella intäkter
Summa

542		

4%

33 690		 28 %

1%

675		

124 006		 100 %

1%

119 630		100 %

79 164		 67 %
3 525		

3%

35 848		 30 %
291		

0%

118 828		 100 %

								
Kostnadsslag (tkr)
		
2 0 12			 2 0 11			 2 0 10
Personal

86 492		 75 %

Lokaler

82 375		 75 %

8 373		

7%

19 776		

17 %

Avskrivningar

909		

1%

708		

1%

587		

1%

Finansiella kostnader

130		

0%

103		

0%

23		

0%

Övrig drift

Summa

8 076		

7%

87 937		 76 %

18 968		 17 %

115 680		 100 %

110 230		100 %

7 903		

7%

18 755		 16 %

115 205		 100 %

Forskningskostnader per akademi och år (tkr)
A k a d e mi 			 2 0 1 2

2011

2010

AHA			

38 388

36 323

32 658

ATM			

54 627

53 898

60 454

AUE	

		

22 665

20 009

22 093

Summa			

115 680

110 230

115 205

Kostnad per publikation, akademi och år (tkr)
A k a d e mi 			

2012

2011*

2010*

AHA	
		

artiklar (SCI)		
alla publ (DiVA)

711
396

1 297
472

837
340

ATM	
		

artiklar (SCI)		
alla publ (DiVA)

1 214
475

1 457
377

1 314
496

AUE	
		

artiklar (SCI)		
alla publ (DiVA)

5 666
231

6 670
200

5 523
273

Totalt
		

artiklar (SCI)		
alla publ (DiVA)

1 123
373

1 621
344

1 294
385

*)  Siffrorna kan skilja sig från dem som redovisats i årsredovisningen för 2011. Detta beror på eftersläpning i databaserna som redovisar
    antalet publikationer.
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Akademichef Nader Ahmadi

A k a de m in f ö r h ä l s a och a rbe t s l iv
Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA) har i dag ca 185 medarbetare fördelade på tre avdelningar
(Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap och Avdelningen för socialt arbete och psykologi) samt ett kansli. Förutom Campus Gävle, erbjuder akademin
sina utbildningar vid flera andra orter/campus t ex Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje och Södertälje.
Akademin är hemvist för flera av Högskolans akademiska yrkesutbildningar och erbjuder ett
utbud av utbildningar, på såväl grund- som avancerad nivå, som uppfyller samhällets behov av
kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna.
Akademins utbildningar har hög kvalitet och nationell och internationell konkurrenskraft vilket
innebär att vi kontinuerligt bevakar, utvärderar och omprövar vårt programutbud. För att uppnå
akademins kvalitetsmål i utbildningen erbjuder vi lärarna möjlighet till såväl egen forskning som
att ta del av andras forskningsresultat.
Akademin är hemvist för en av Högskolans två forsk

AH A	

2012

2011

Totalt antal HÅS	

1 596

1 585

1%

5%

Prestationsgrad totalt

80 %

79 %

Andel distans

52 %

50 %

olika områden. Sedan två år tillbaka bedriverakademin också

Andel fristående kurser

33 %

32 %

ett mastersprogram i ämnet arbetshälsovetenskap vilket tillhör

Förändring jämfört med föregående år

Antal HÅS avancerad nivå

ningsprofiler, Hälsofrämjande arbetsliv. Vi beviljadesunder
år 2012 forskarexamensrätt inom denna profil. I skrivandets
stund pågår rekrytering av sju nya doktoranderinom profilens

140

127

84/16 %

86/14 %

5

3

Totalt antal årsarbetskrafter

151

176

riterade forskningsfält som är vetenskapligt attraktiva och

Antal lärare

122

126

där akademins forskare kan göra en insats på internationell

51

49

Antal professorer

9

8

Totala intäkter tkr

177 149

168 537

forskargrupper inom och utanför Högskolan. Exempel på

Andel kvinnor/män HÅS	
Antal HÅS tredjelandsstudenter

en kärngrupp av ämnen inom Hälsofrämjande arbetsliv.
Inom profilen finns det ett antal forskningsområden och
inom varje område har akademin identifierat ett antal prio-

Antal disputerade lärare

nivå, antingen med den tvärvetenskapliga kompetens som
redan finns i akademin eller i direkt samarbete med andra

9%

8%

akademins forskningsfält är följande: hälsofrämjande och

23 %

22 %

ohälsoförebyggande arbete med utgångspunkt från livsstil

Antal publikationer (DiVA)

97

77

Antal publikationer (SCI)

54

28

Andel externfinansiering
Andel forskning

och levnadsvanor; fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskada; interventioner mot belastnings-
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skador i arbetslivet; rehabilitering av belastningsskador; leva med långvarig ohälsa; hälsofrämjande
arbetsliv inom vård och omsorg och omsorg av äldre och funktionshindrade; inkluderande arbetsliv
samt hälsofrämjande ledarskap.
Vidare finns vid akademin ett 30-tal forskarstuderande som är antagna vid andra lärosäten och
som helt eller delvis finansieras med akademins interna och/eller externa forskningsmedel.
Högskolan i Gävle, genom Akademin för hälsa och arbetsliv, har som enda högskola i landet
tilldelats statusen som FAS-Centrum vilket ger oss externa forskningsbidrag motsvarande 50 mkr
under 10 år för forskning kring belastningsskadefrågor.
Akademin har i dagsläget ett stort antal forskningssamarbeten, såväl genom avtal som enskilt,
med bl.a. Umeå universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Mittuniversitetet.
Internationellt har akademin forskningssamarbete med ett tjugotals länder, främst i Europa och
Nordamerika.
Inom utbildning samarbetar akademin med ett flertal lärosäten både nationellt och internationellt. Samarbetet sker bland annat inom nätverk såsom SNH, Folkhälsovetenskapligt konsortium
och P-riks, men också direkt med enskilda lärosäten exempelvis Luleå tekniska universitet, Umeå
universitet, Mittuniversitetet, Sophiahemmet, Örebro universitet m.fl.
Internationellt utbildningssamarbete har akademin med flera lärosäten såväl inom som utanför
Europa såsom i bl.a. Kina, Ryssland och Indien där vi har årliga lärarutbyten. I december 2012 slöt
akademin avtal med ett kinesiskt lärosäte om en uppdragsutbildning där vi årligen utbildar ca 80
sjuksköterskestuderande i ett gemensamt sjuksköterskeprogram. För att ytterligare främja internationaliseringsarbetet vid akademin har en person anställts som internationaliseringskoordinatör på
halvtid.
Akademin har upparbetade samverkanskanaler med näringsliv, kommun och landsting kring
olika utbildningsområden. Avnämarna deltar också aktivt i utvecklingen av program och kurser.
Det finns inarbetade kontakter kring verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier inom diverse
kurser och program vid akademin. Akademins eget samverkansorgan, Humanparken, fungerar som
länken och mötesplatsen mellan akademin och näringslivet i länet.

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap
Avdelningen är hemvist för akademins största forskningsenhet, Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) samt ämnena folkhälsovetenskap och arbetshälsovetenskap. Såväl forskarutbildningen
som Mastersprogrammet i arbetshälsovetenskap samt Hälsopedagogiska programmet med fristående
kurser i arbets- och folkhälsovetenskap utgör utbildningsutbudet inom denna avdelning.

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap
Avdelningen är hemvist för ämnena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt idrottsvetenskap och
erbjuder utbildningsprogram såsom Sjuksköterskeprogrammet; Specialistsköterskeprogram med
inriktningarna distriktssköterska och vård av äldre och Kandidatprogrammet i idrottsvetenskap.
Vidare erbjuder avdelningens idrottsgrupp en nationell fotbolltränarutbildning i samarbete med
Svenska fotbollsförbundet.

Avdelningen för socialt arbete och psykologi
Avdelningen är hemvist för ämnena socialt arbete, sociologi, psykologi samt kriminologi och erbjuder
bl.a. socionomutbildning, Personaladministrativa programmet (PA) och Kandidatprogrammet
analytiskkriminologi. Inom ramen för socionomutbildningen erbjuds även nordens enda engelskspråkiga socionomutbildning på grundnivå, International Bachelors of Social Work.
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A k a d e m i c h e f B e n gt E r i k s s on

A k a de m in f ö r Te k ni k och Mi l j ö
Akademin för Teknik och Miljö (ATM) består i dagsläget av närmare 200 medarbetare fördelade på
tre avdelningar och ett kansli. I akademin finns Högskolans forskningsprofil Byggd Miljö, som 2010
erhöll examensrättighet till forskarutbildning. I stort sett hela akademins verksamhet är kopplad
till Högskolans vision.
Akademins grundutbildning består av högskoleingenjörs- och kandidatutbildningar, men vi
är även delaktiga i lärarutbildningen samt har utbildningar inom designområdet. Vi har idag tre
masterutbildningar. Under de senaste åren har vi anpassat flera utbildningar till att bli s.k. Co-oputbildningar; energisystemingenjör, maskiningenjör, automationsingenjör och miljöteknik. Detta
innebär att en treårig utbildning blir fyraårig med en 10 veckors arbetsperiod per år. Under 2012
startade vi den senaste Co-op-utbildningen. Under 2012 har mycket fokus lagts på att lämna in självvärderingar till Högskoleverkets kvalitetsgranskningar för de flesta av akademins huvudområden.
ATM	

2012

2011

Totalt antal HÅS	

Vi har påbörjat ett arbete med att se över ökad samläsning bland våra högskoleingenjörsprogram och under våren

1 802

1 970

Förändring jämfört med föregående år

-9 %

-1 %

Prestationsgrad totalt

77 %

72 %

Andel distans

35 %

33 %

utbildningsprogram, det har bl. a. fått som konsekvens att

Andel fristående kurser

34 %

29 %

alla tvååriga grundutbildningsprogram har tagits bort ur

162

331

akademins utbildningsutbud. Vi har helt gjort om ett av

44/56 %

43/57 %

43

16

Totalt antal årsarbetskrafter

190

202

Antal lärare

136

142

Antal disputerade lärare

74

73

Antal professorer

18

18

Totala intäkter tkr

209 453

216 038

i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan

Andel externfinansiering

16 %

12 %

Dalarna. Flera av de tidigare forskarstuderande, antagna

Andel forskning

29 %

23 %

vid andra lärosäten, har disputerat under 2012. Vi har för-

Antal publikationer (DiVA)

115

143

Antal publikationer (SCI)

45

37

Antal HÅS avancerad nivå
Andel kvinnor/män HÅS	
Antal HÅS tredjelandsstudenter

2013 ska en arbetsgrupp presentera tänkbara lösningar. Vi har
även under 2012 påbörjat ett arbete med att minska antalet

designprogrammen, startar HT 2013, samt avvecklat ett av
de andra. Vid akademin finns också omfattande behörighetsgivande förutbildningar i form av Basår och Bastermin.
Vi har under 2012 fortsatt att anta flera egna forskarstuderandena inom profilen Byggd Miljö. Vi fick under slutet
av 2012 medel från KK-stiftelsen till en företagsforskarskola

hoppningen att under 2014 kommer de första av våra egna
forskarstuderande att disputera.
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Akademin har en omfattande samverkan med det omgivande samhället i såväl grundutbildning som
forskning. Som exempel har vi Coop-utbildningarna, utbildningsråd till våra utbildningsprogram och
ett flertal samverkansprojekt i forskningen. Flera av akademins anställda finns också med i åtskilliga
samverkans forum i regionen t ex FPX, FoV, CLIP, Find-IT och Triple Steelix.

Avdelningen för
bygg-, energi- och miljöteknik
Vid denna avdelning finns en stor del av profilen Byggd Miljö. Flera forskarstuderande har antagits
under 2012. Under året har även ett avdelningsövergripande arbete inom temat Hållbar Utveckling
påbörjats. Inom avdelningen finns två Co-op-utbildningar inom energisystem respektive miljöteknik.
Här finns även två av de tre masterutbildningarna inom områdena energisystem och miljöpsykologi,
varav den senare startar för första gången till HT 2013. Vi har även lämnat in en ansökan till Högskoleverket om att utbilda civilingenjörer inom teknikområdet energisystem.

Avdelningen för elektronik, matematik
och naturvetenskap
Inom forskningsområdet elektronik har några av de forskarstuderande disputerat under 2012. Vi har
gjort den tvååriga trädgårdsmästarutbildningen treårig med fortsatt gott söktryck. Här finns akademins tredje masterutbildning, inom området elektronik. Vi har under 2012 lämnat in en ansökan till
Högskoleverket om att utbilda civilingenjörer i elektroteknik med två utgångar.

Avdelningen för industriell utveckling, IT
och samhällsbyggnad
Under 2012 har området samhällsbyggnad fortsatt att öka och vi har under 2012 anställt flera
nya medarbetare. Samhällsbyggnadsområdet är det största området vid akademin vad avser antal
studenter och en ytterligare ökning förutses. Vi samverkar inom området med Lantmäteriet och ett
flertal andra företag och organisationer. Glädjande att se är ett ökat intresse från ungdomar att läsa
till såväl data- som maskiningenjör.
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A k a d e m i c h e f Sv a n t e B r u n å k e r

A k a de m in f ö r u t bi l dning och e k ono m i
Verksamhetsåret 2012 har för AUEs del präglats av en omfattande strukturomvandling. Den över
talighetsprocess som initierades under 2011 har i huvudsak avslutats. Medarbetare har sagts upp, några
verksamheter har lagts ner och några har strukturerats om. För att långsiktigt förbättra arbetsmiljön
har akademin under året genomfört ett stort arbete som har involverat alla medarbetare.
Akademins utbildningsvolym har minskat med 13 procent jämfört med föregående år. Det har
inneburit en kraftig minskning av framför allt fristående kurser men även program. Vidare har beslut
tagits om att minska antalet utbildningsprogram för läsåret 2013/2014. Resultatet är att akademins
utbildningar koncentreras till ett mindre antal program och huvudområden än tidigare.
Den verksamhet som nu är kvar bildar grunden för akademins fortsatta utveckling de närmaste
åren. Starten för detta arbete var de två framtidskonferenser som hölls under våren. Där formulerades
konkreta förslag på olika projekt att arbeta vidare med. Under hösten samlades sedan akademins
utvecklingsprojekt i verksamhetsplanen för 2013.
AU E

2012

2011

Totalt antal HÅS	

2 742

3 141

Förändring jämfört med föregående år

-13 %

3%

Under året lämnade akademin in en ansökan till Högskoleverket om masterexamen i religionsvetenskap och en ansökan
om grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem. Utveck-

Prestationsgrad

85 %

72 %

lingsprojekten bildar grunden för en kommande diskussion

Andel distans

43 %

46 %

om var vi vill att akademin ska befinna sig om fem år, 2017.

Andel fristående kurser

32 %

45 %

113

168

70/30 %

68/32 %

31

13

Antal HÅS avancerad nivå
Andel kvinnor/män HÅS	
Antal HÅS tredjelandsstudenter

Under 2012 kom de största externa forskningsanslagen
från AFA och VR. Särskilt framgångsrika var ämnesgruppen
för didaktik. Forskningen vid akademin behöver stärkas.
Akademin har en omfattande samverkan med andra aktörer

Totalt antal årsarbetskrafter

163

211

i såväl samhälle som näringsliv. Ett exempel är etableringen

Antal lärare

150

166

av RucX, ett nygammalt samverkansorgan mellan Högskolan

Antal disputerade lärare

73

73

Antal professorer

12

7

och regionens kommuner med fokus på skolutveckling,
lärarutbildning och forskning.

164 036

171 372

Juli Zeh beskriver i sin bok ”Corpus delicti” ett framtida

Andel externfinansiering

10 %

9%

samhälle där staten är mer intresserad av ditt BMI än av dina

Andel forskning

Totala intäkter tkr

12 %

12 %

Antal publikationer (DiVA)

98

100

Antal publikationer (SCI)

4

3

åsikter. Boken är en bra illustration av behovet av att kritiskt
granska trender i samhället och peka på de antaganden och
värderingar de ger uttryck för. Ett sådant kritiskt perspektiv
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är grunden för alla forskning och utbildning vid Akademin för utbildning och ekonomi (AUE).
Välkommen att ta del av vad de olika avdelningarna på akademin arbetar med!

Avdelningen för ekonomi
Avdelningen består i nämnd storleksordning av ämnena företagsekonomi, juridik och national
ekonomi. Ämnet företagsekonomi fick i maj 2012 examensrätten på både kandidatnivå och magisternivå ifrågasatt av Högskoleverket. Det har präglat hela 2012 både på ett negativt och positivt
sätt. Negativt utifrån att det handlar om ett underkännande av ämnet och den oro det skapar. Positivt
på det sätt att det har startat omfattande samarbets- och förbättringsprocesser som utan kritiken
sannolikt inte hade kommit till stånd.
Arbetet har varit genomgripande med att se över innehåll och upplägg av program, samtliga
kursplaner inom företagsekonomi, handlednings- och examinationsprocessen i samband med examensarbeten, e t c. Förutsättningarna att på ett tillfredsställande sätt kunna svara på Högskoleverkets
kritik är goda. Svar i form av en problemanalys och en beskrivning av vidtagna åtgärder ska lämnas
till Högskoleverket i mitten av maj 2013.
Avdelningens utbildningsprogram har i samtliga fall haft ett gott söktryck, i Fastighetsmäklar
programmets och Ekonomprogrammet distans fall mycket gott. Inför vårantagningen 2013 var
t. ex. Ekonomprogrammet distans den 18:e mest sökta utbildningen i landet alla kategorier. Antalet
fristående kursplatser har dragits ned ytterligare jämfört med 2011 och är nu nere på ett minimum.
En doktorsavhandling har under 2012 lagts fram av anställda vid avdelningen. En adjungerad
professor i juridik har anställts. Ett arbete har inletts med att ta fram en kompetensförsörjningsplan
utifrån att en relativt stor andel av avdelningens medarbetare är 60 år fyllda.

Avdelningen för humaniora
Avdelningens ämnen är engelska, filmvetenskap, genusvetenskap, medie- och kommunikations
vetenskap samt svenska språket. Under året har Programmet för professionellt skrivande startat
och tillsammans med Informatörsprogrammet bildar de nu en stark bas för avdelningens verksamhet tillsammans med de olika lärarutbildningarna. Ämneslärarprogrammet uppvisade under 2012
glädjande nog ett starkt söktryck. Vad det gäller forskningen finns flera forskningsprojekt finansierade
av Vetenskapsrådet. Dessutom finns en pågående professorsbefordran. Ett internationellt samarbete
som kan nämnas är utbytet av lärare och studenter med sydafrikanska University of KwaZulu-Natal.
Under året har ett omfattande arbete med att uppnå ekonomisk balans i avdelningen bedrivits.

Avdelningen för kultur-,
religions- och utbildningsvetenskap
Avdelningens ämnen är bildpedagogik, dramapedagogik, didaktik, pedagogik, konstvetenskap,
kulturvetenskap och religionsvetenskap. Under 2012 har avdelningens kurser och program haft ett
högt söktryck vilket gjort att många sökande inte har kunnat beredas plats. Antalet fristående kurser
som kunnat erbjudas har varit färre men med betydligt fler studenter per kurs.
Avdelningen har arbetat med att förankra visionen och verksamhetsidén bland alla medarbetare
och studenter, vilket bland annat syns i förändrat kursinnehåll och inriktning.
Under 2011-12 beviljades ett stort antal ansökningar om examensrätter för olika lärarprogram.
Från och med höstterminen har dessa nya lärarprogram startat vilket inneburit en positiv förändring
för avdelningens lärare och studenter. Under 2012 har även en ansökan om masterexamensrätt inom
avdelningen lämnats in.
Avdelningen har haft stora framgångar vad gäller externa forskningsprojekt och uppdrag inom
flera olika områden, men framförallt inom ämnesgruppen för didaktik. Avdelningen glädjer sig åt
att två av dess docenter befordrats till professorer och två lektorer utsetts till docenter.
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B i b l i o t e k s c h e f Ma i v or H a l l é n

h ö gs k o l ebib l io t e k e t
Högskolebibliotekets övergripande mål är att stödja Högskolans arbete för att uppnå och upprätthålla
en hög internationell kvalitet inom utbildning och forskning. Bibliotekets uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa informationsresurser och att ge stöd till studenter, lärare och forskare i hanteringen
av information. Bibliotekspersonalen arbetar aktivt för att öka integreringen av utbildningen i
informationssökning och informationshantering i Högskolans kurser och program. Man bidrar
därigenom till att Högskolan kan uppfylla Högskolelagens och Bolognadeklarationens mål att stödja
studenternas kunskapsutveckling.
Biblioteket samverkar med andra bibliotek, lärosäten, lärcentra med flera verksamheter. Det är
öppet för allmänheten och medverkar till att synliggöra Högskolans verksamhet bl. a. genom informationsspridning till allmänheten.
Högskolebiblioteket är en egen enhet vid Högskolan, placerad direkt under rektor. Den centrala
placeringen ger en nära kontakt med Högskolans ledning. Organisatoriskt är biblioteket uppdelat
i tre funktionsgrupper; medieförsörjning, kundmöte och Learning Center. Vid biblioteket finns 21
tillsvidare anställda, 4 visstidsanställda och 5 timanställda studenter (biblioteksvärdar).
		

2012

2011

Bibliotekets verksamhet har det senaste

2010

årtiondet präglats av de stora förändringar som
Biblioteksbesök och tillgänglighet
Antal fysiska besök

236 676

252 646

skett inom informationsteknikens område. De

265 386

digitala medierna har nu tagit över och antalet
Biblioteksundervisning
Undervisning – antal deltagare

2 153

2 024

2 136

85

71

62

nedladdningar av elektroniska dokument är
avsevärt högre än antalet fysiska lån.

Handledning i informationssökning
– antal timmar

Mediebudgeten används till övervägande
delen för inköp av elektroniskt material, som ger

Antal nedladdningar och bestånd
Nedladdning
– antal fulltextartiklar

139 048*

126 834

102 382

Nedladdning – kostnad per
nedladdad artikel (SEK)

16,64*

17,67

16,58

Bestånd – antal e-tidskrifter

9 503

9 074

12 690

Bestånd – antal e-böcker

80 577

69 471

54 332

Bestånd – antal tryckta böcker

84 345

91 435

91 147

snabbare spridning och mindre fysisk hantering
men kräver hög kompetens i hantering och urval.
Ett sätt att öka tillgängligheten till information är Open Access (OA), öppen tillgänglighet.
Den vetenskapliga publiceringen är ett viktigt
område för Högskolan. Hanteringen av den egna

Antal utlån
Utlån – antal böcker totalt

71 147

72 932

vetenskapliga publiceringen sker i OA-databasen

74 031

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).
* Springer Link december 2012 ej inkluderat.
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Många forskare väljer numera parallellpublicering i både OA-databas och tidskrift, vilket ökar spridningen och säkrar kvaliteten. Biblioteket är systemförvaltare för DiVA vid Högskolan och arbetar bl.
a. med att kvalitetssäkra registreringen i systemet.
För att möta det ökade behovet av informationskompetens har biblioteket satsat på sin pedagogiska
roll och antalet lärarledda undervisningstimmar har ökat. Även antalet deltagare per undervisningstimme har ökat. Distansstuderande erbjuds en bättre service genom att bibliotekets webbsidor utökats
och kompletterats med samsökmodul och ämnesguider. Referensarbetet/informationsarbetet i disken
har minskat och tidsbokning har införts för mer omfattande frågor och sökningar genom tjänsten
”boka en bibliotekarie”. För texthandledning finns en ”skrivarverkstad” i biblioteket som bemannas
i samverkan med Akademin för ekonomi och utbildning (AUE).

Studiemiljön
Högskolebiblioteket fortsätter att vara en välbesökt och uppskattad studiemiljö och mötesplats
för studenterna och personal, trots att huvuddelen av beståndet är elektroniskt och nåbart externt.
Bibliotekslokalerna är moderna och ändamålsenliga med gott om studieplatser, datorarbetsplatser,
grupprum och en tyst läsesal. Informations-/lånedisken är bemannad hela öppettiden. En skrivar
verkstad för stöd för till studenternas eget skrivande har inrättats i samverkan med en av akademierna.

Learning center
I bibliotekets organisation ingår Learning Center (LC), som är en stödfunktion för distansutbildning
och nätbaserat lärandet vid Högskolan. Genom användandet av ny högskolegemensam teknik bidrar
både biblioteket och LC till att vara ett kvalitetssäkrande stöd för studenterna i deras utbildning, oavsett
om studierna bedrivs på campus eller distans. Antalet studenter som läser på distans har ökat stadigt
och satsningen ligger väl i linje med Högskolans målsättning. Distansutbildningen sker med hjälp av
video- och webbaserade systemlösningar samt lärplattformen Blackboard. Genom Bb Mobile Learn
för mobila enheter som iPad, iPhone, androider m.m. har tillgängligheten ökat.

Samverkan
Det externa samarbetet bör öka för att ge så många som möjligt tillgång till de viktiga resurser som
högskolebiblioteket och LC tillhandahåller. Redan idag finns ett etablerat samarbete med lärcentra och
alla typer av bibliotek i och utanför länet. Ett sätt att nå kollegor är att ordna konferenser. Under året
(nov 2012) har biblioteket bl. a. arrangerat NITUS höstkonferens ”Den moderna högskolan – here,
there and everywhere” vid Högskolan i Gävle, i samverkan med NITUS (Nätverket för kommunala
lärcentra) med över 100 deltagare.
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Kv a l i t e t
Högskolans kvalitetsarbete syftar till att se till att vi följer de styrande dokument som finns för vår
verksamhet, att vi når uppsatta mål och att det omgivande samhällets behov beaktas.
Lärosätenas kvalitet kontrolleras idag externt genom granskning från Högskoleverket, både
vad gäller examensrätter och att studenterna klarar sina mål i form av systematisk granskning av
utbildning. Vad gäller styrning av kvalitetsarbetet har 2012 varit ett mellanår mellan det föregående
kvalitetsprogrammet för 2009-2011 och det nya kvalitetsprogrammet för 2013 – 2015.
Under detta år har det nya programmet vuxit fram och fokus har lagts på att introducera arbetet
med avvikelser vilket inneburit arbete för att få fram ett avvikelsehanteringssystem samt att definiera
vad en avvikelse inom kvalitet är. I linje med detta ska kvalitetsarbetet för 2012 redovisas som
avvikelser på enheterna och hantering av dessa i form av analys och åtgärdsredovisning.

Högskoleverkets system för
kvalitetsutvärdering 2011-2014
Högskoleverket kvalitetsgranskar utbildningar enligt Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering
2011-2014 Rapport 2010:22 R. Som hjälp i sin granskning av målen i examensbeskrivningarna
har Högskoleverket en bedömargrupp sammansatt av externa sakkunniga. I sin bedömning om studenternas faktiska studieresultat matchar det förväntade resultatet (måluppfyllelse av de nationella
examensmålen) används fyra underlag: studenternas självständiga arbeten, lärosätenas självvärdering,
studenternas erfarenheter och alumnenkäter. Till detta kommer en lärosätesintervju med kompletterande frågor, möjlighet till diskussion och klargörande av oklarheter i underlaget. Bedömargruppen
föreslår ett samlat omdöme och Högskoleverket 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 examensrätten dras in vilket
kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för lärosätet.
Enligt rapporten ska huvudområden granskas på kandidat-, magister- och masternivå. Vid
Högskolan har detta under år 2012 skett inom 11 huvudområden och högskoleingenjörsutbildningar
med sju inriktningar; byggnadsteknik, datavetenskap, elektronik, energisystem, industriell ekonomi,
T a be l l 2 0 :

Förteckning över de huvudområden som granskats av Högskoleverket under 2012 och vilken nivå
vi ger huvudområdena på, där + betyder att det finns och – att vi inte har den nivån eller att
antalet självständiga arbeten understiger fem för de senaste tre åren.

Huv ud o mråd e 	K andida tnivå 	M a giste r nivå 	M a ste r nivå

Byggnadsteknik

+

-

-

Datavetenskap

+

-

-

Elektronik

+

+

+

Energisystem

-

+

-

Engelska

+

-

-

Geomatik

+

+

-

Industriell ekonomi

+

-

-

Lantmäteriteknik

+

-

-

Maskinteknik

+

-

-

Samhällsplanering

+

-

-

Svenska

+

-

-
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lantmäteriteknik och maskinteknik. En beskrivning av vilka huvudområden det är och vilka nivåer
vi har examen inom dessa finns i tabell 20.
Under 2012 meddelades de första besluten inom ramen för detta utvärderingssystem. Högskolan
har under året fått sju beslut där fyra har varit omdömet hög kvalitet och tre bristande kvalitet i enlighet med tabell 21. Till detta inväntas ett beslut för granskningen i Svenska där granskningsprocessen
avslutades i oktober 2012.
T a be l l 2 1 :

Förteckning över de beslut Högskolan i Gävle har fått under 2012.

Huvudområde

Hög kvalitet

	Engelska, kandidatnivå

Bristande kvalitet

X

Folkhälsovetenskap, kandidatnivå		

x

Företagsekonomi, kandidatnivå		

x

Företagsekonomi, magisternivå		

x

	Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatnivå
Psykologi, kandidatnivå

X
X

	Statsvetenskap, kandidatnivå

X

Till detta så har vissa av de underlag som skickades in under 2011 inte resulterat i ett beslut på grund
av att antalet självständiga arbeten har understigit fem under de senaste tre åren. De huvudområden
och nivåer detta gäller är:
• Geografi, kandidatnivå
• Psykologi, magisternivå
• Medie- och kommunikationsvetenskap, magisternivå
Anledningen till att de som inte har minst fem självständiga arbeten de senaste tre åren har granskats
är att så stor vikt läggs vid studenternas faktiska resultat (de självständiga arbetena) och att Högskoleverket därför bedömer att de inte kan få rättvisa resultat med detta utvärderingssystem. Efter
de första granskningsomgångarna 2011 har Högskoleverket inte begärt in underlag för granskning
när antalet självständiga arbeten har varit färre än fem de senaste tre åren.
Granskningar av huvudområden kommer att fortsätta under 2013.

Omdömet bristande kvalitet i Högskoleverkets
kvalitetsutvärderingar av huvudområden
Folkhälsovetenskap på kandidatnivå
Den 26 juni 2012 beslutade Högskoleverket att Folkhälsovetenskap på kandidatnivå hade erhållit
omdömet bristande kvalitet efter granskning enligt deras system för kvalitetsutvärderingar 20112014. Denna brist i måluppfyllelse gällde ett av de fyra examensmål som granskningen omfattade:
”För kandidatexamen ska studenterna visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt
tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationer”
Högskolan har att senast ett år efter beslutsdatum för utvärderingen inkomma med skriftligt svar till
Universitetskanslersämbetet (f.d. Högskoleverket). I detta svar hanteras enbart examensmål där en
bristande kvalitet har påtalats och svaret ska ange en analys av den bristande måluppfyllelsen och en
redogörelse av vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra måluppfyllelse. Därefter kan Universitets
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kanslersämbetet besluta om det inte längre finns anledning att ifrågasätta examenstillståndet eller
om examenstillståndet ska återkallas. Lärosätena har även själva möjligheten att besluta om att
lägga ner huvudområdet på den nivå som har ifrågasatts.
Företagsekonomi på kandidatnivå
Den 15 maj tog Högskoleverket beslut om att Företagsekonomi kandidatnivå hade erhållit omdömet
bristande kvalitet efter granskning enligt systemet för kvalitetsutvärderingar 2011-2014. Denna brist
i måluppfyllelse gällde två av de fem examensmål som granskningen omfattade:
”För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.”
”För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt
tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.”
I enlighet med beskrivningen ovan (Folkhälsovetenskap på kandidatnivå) har Högskolan att senast
ett år efter beslutsdatum för utvärderingen inkomma med skriftligt svar till Universitetskanslers
ämbetet om vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra måluppfyllelse för de mål som fått bristande
måluppfyllelse.
Företagsekonomi på magisternivå
Den 15 maj tog Högskoleverket beslut om att Företagsekonomi på magisternivå hade erhållit
omdömet bristande kvalitet efter granskning enligt deras system för kvalitetsutvärderingar 20112014. Denna brist i måluppfyllelse gäller ett av de sex examensmål som granskningen omfattade:
”För magisterexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra
för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper.”
I enlighet med beskrivningen ovan (Folkhälsovetenskap på kandidatnivå) har Högskolan att senast
ett år efter beslutsdatum för utvärderingen inkomma med skriftligt svar till Universitetskanslers
ämbetet om vilka åtgärder som är vidtagna för att säkra måluppfyllelse för de mål som fått bristande
måluppfyllelse.

Högskoleverkets granskningar 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. Om en utbildning inte uppfyller kraven, ges
lärosätet en viss tid att avhjälpa bristerna. Om bristerna därefter kvarstår, ska regeringen underrättas.
Underlaget från lärosätena utgjordes av kursplanen tillsammans med en kortare självvärdering med:
innehåll och genomförande; lärarresurs; och säkring av resultat.
Under 2012 har två av Högskolans kurser granskats och beslut i detta ärende fattades den 18
december 2012. De kurser det gäller och vilken bedömning de fick kan läsas nedan:
•

Kost och prestation 7,5 hp: kursen bedömdes inte uppfylla kraven med motiveringen att
”Innehållet och examinationen vilar inte tydligt på vetenskaplig grund, då målen är alltför höga och omfattande för att medge en kritisk reflektion i relation till innehållet”. För
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bedömning om bristerna kvarstår ska Högskolan senast den 18 juni 2013 till Universitetskanslersämbetet skriftligen redogöra för vidtagna åtgärder.
•

Personlig tränare 30 hp: kursen bedömdes uppfylla kraven.

Beslutade examensrätter
Civilingenjörsexamen inom området Elektronik med inriktning
telekommunikationsteknik
Den 21 januari 2012 beslutade Högskoleverket om att inte ge Högskolan tillstånd att utfärda
civilingenjörsexamen inom Elektronik. Motiveringen var att det föreslagna teknikområdet var för
begränsat för en civilingenjörsutbildning. Det bedömdes ge en för smal bas och starkt begränsa
valmöjligheterna för specialisering.
Dock angavs det att ”lärosätet har visat på att de har tillfredsställande lärarkompetens och
lärarkapacitet för det begränsade teknikområde som ansökan avser. Detsamma gäller utbildningsoch forskningsmiljö, infrastruktur och säkring av utbildningens kvalitet.”
Forskarutbildningsrätt inom området Hälsofrämjande arbetsliv
I februari deltog representanter för Högskolan vid en hearing på Högskoleverket med anledning
av ansökan om examensrätt på forskarnivå inom Hälsofrämjande arbetsliv. I denna ansökan skulle
Arbetshälsovetenskap initialt vara forskarutbildningsämnet. Den 22 maj 2012 beslutade Högskole
verket att Högskolan fick tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt masterexamen inom
området Hälsofrämjande arbetsliv.

Prövning av examensrätter
Civilingenjör, inriktning elektroteknik och inriktning energisystem
Avslaget på ansökan om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen inom Elektronik, med motiveringen
att valmöjligheterna för specialisering var starkt begränsade, föranledde en breddning av de tänkbara
utgångar en framtida civilingenjörsutbildning kan ha. Förutom ansökan om tillstånd att utfärda
civilingenjörsexamen med inriktning Elektroteknik, så skickades en ansökan om tillstånd att utfärda
civilingenjörsexamen med inriktning Energisystem, in till Högskoleverket den 12 oktober 2012.
Grundlärarexamen, inriktning fritidshem
Den 12 oktober 2012 skickades en förnyad ansökan om tillstånd att utfärda grundlärarexamen,
inriktning fritidshem, in till Högskoleverket. Högskolans senaste ansökan om detta tillstånd resulterade i ett avslag den 14 juni 2011 med motiveringen att förutsättningar att ge utbildningen med
tillfredsställande kvalitet inte fanns.
Masterexamen i Religionsvetenskap
Religionsvetenskap finns sedan tidigare på kandidat- och magisternivå på Högskolan. Den 12
oktober 2012 skickades en ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen i Religionsvetenskap.
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S t uden t inf ly t a nde
Det är viktigt för Högskolans verksamhet att studenterna utövar sitt inflytande särskilt över
utbildningenvid Högskolan. Det är också studenternas rättighet. Högskolans studenter är därför
representerade i beslutande och beredande organ. Det är ett värdefullt inslag och en kvalitetsfaktor
i det samlade arbete som utförs vid Högskolan, som Högskolan söker att främja på olika sätt.
På den högskoleövergripande nivån är studenterna representerade i högskolestyrelsen, i utbildnings-och forskningsnämnd, i forskarutbildningsnämnd, i anställningsnämnd, i disciplinnämnd, i
ledningsgruppen och i central samverkansgrupp. Studenterna är också representerande i ett antal
beredande organ som, stipendiekommittén, studenthälsorådet, rådet för hållbar utveckling, strategi
gruppen för lika villkor samt i en grupp knuten till internationella sekretariatet. Totalt omfattar dessa
organ 28 platser för studenter varav 25 är ianspråktagna (90 procent) vid utgången av 2012.
Högskolans tre akademier har ansvar för planering och genomförande av utbildningen.
Studenterna har platser i akademiråden och utbildningsråd knutna till utbildningsprogrammen.
Utbildningsråden är samverkansorgan kopplade till utbildningsprogrammen och är sammansatta
av representanter för lärare, studenter och omgivande samhälle. Akademierna söker också engagera
studenterna på andra sätt, t.ex. i styrgrupper eller inom distansutbildningen genom direkta kontakter
med studenterna. Totala antalet platser i akademiråd är 12 varav 4 är utnyttjade (33 procent) vid
utgången av 2012. Detta innebär en halvering av antalet studenter i akademiråden jämfört med 2011,
vilket bör uppmärksammas under vårterminen 2013.
Totala antalet platser i utbildningsråden är 106 vilket är en ökning med 38 jämfört med 2011.
Detta är ett resultat av att betydelsen av dessa råd uppmärksammats särskilt under 2011. Antalet
studentrepresentanter har jämfört med 2011 ökat från 36 till 53 vid utgången av 2012. Det betyder
dock att det finns möjlighet att dubblera antalet studentrepresentanter i utbildningsråden.
Totala antalet platser uppgick i slutet av 2012 till 146. Av dessa var, enligt uppgifter från Gefle
studentkår och akademierna 82 utnyttjade (56 procent). År 2011 var motsvarande utnyttjandegrad
59 procent och 2010 67 procent. Det bör dock noteras att antalet platser ökat påtagligt under 2012.
Ytterligare åtgärder krävs, särskilt i samarbetet mellan akademierna och studentkåren, för att öka
studentinflytandet genom att alla platser i beslutande och beredande organ utnyttjas.
Av de utsedda studentrepresentanterna var 44 procent kvinnor och 56 procent män, vilket kan
uppfattas som relativt jämställt. Dock är flertalet studenter vid Högskolan kvinnor, 66 procent, varför
det kan konstateras en påtaglig överrepresentation av manliga studentrepresentanter.
Högskoleledningens samarbete med studenterna bygger mycket på dialog och samverkan med
studentkårens ledning. Vid avvecklingen av kårobligatoriet 2010 beslutade högskolestyrelsen att
ge Gefle Studentkår ställning som studentkår vid Högskolan för perioden 2010-07-01 – 2013-0630. Studentkårens vice ordförande bevakar utbildningsområdet särskilt och har också fortlöpande
kontakter med utbildningsansvariga i de sex studentföreningar; för ekonomer, teknologer, pedagoger,
hälsopedagoger, vårdstudenter och studenter inom kulturområdet, som finns vid Högskolan.
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 from av studentombud och studiesocialt ansvarig.
Även de som bedriver forskarstudier har möjligheter till inflytande i beredande och beslutande
organ. Under året har skapats förening för forskarstuderande som är anställda vid Högskolan, DIG
– Doktoranderna i Gävle.
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H Å LL B A R U T V E C KL I N G
Av programstudenter angav hösten 2012 sammanlagt 27 procent att Högskolans miljömedvetenhet
hade mycket stort eller stor betydelse för deras val av högskola och 44 procent av dem kände till
att Högskolan är miljöcertifierad. Högskolan har fått högsta position i Naturvårdsverkets ranking
under flera år och Högskolans kompetens inom området efterfrågas.
Arbetet med hållbarutveckling på Högskolan har fortsatt med konkretisering av verksamhetsidé
och vision att främja en ”hållbar livsmiljö för människan”, där Högskolans två forskningsprofiler
Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är viktiga. Hörskolan har under året fått flera externa
anslag till forskning inom hållbar utveckling.
Ett integrerat ledningssystem håller på att utvecklas för miljö, arbetsmiljö och kvalitet med
syftet är att synliggöra och underlätta det systematiska arbetet även inom dessa områden och för att
förbereda för förväntade ökade krav på kvalitetsarbetet inom högre utbildning, liksom för ytterligare
externa granskningar. Ett gemensamt system där personal och studenter kan inrapportera avvikelser
och förbättringsförslag inom alla tre områden och där dessa kan följas upp är på gång.
Huvudfokus på det interna arbetet ligger på integrering av miljö och hållbar utveckling i undervisning och forskning förutom det dagliga miljöarbetet. Diskussionen om hållbar utveckling och
vad det innebär fortsätter bland personalen liksom olika aktiviteter för både personal och studenter.
På två av akademierna har hållbarhetsgrupper uppstått spontant bland personalen.
Under året har forskargrupper i sina ansökningar för Högskolans interna forskningsmedel
(anslagsmedel) fått klassificera bidrag av sina forskningsprojekt till hållbar utveckling i syftet att
stimulera dem att reflektera över sin egen del i Högskolans vision om hållbar utveckling. De har fått
uppskatta om, och i vilken grad forskningsprojektet bidrar till ekologisk, ekonomisk, social hållbarhet
eller helhetssynen, eller om bidraget saknas eller är osäkert. Det inte är möjligt att entydigt definiera
konceptet hållbar utveckling, men forskarna har som stöd fått en kort sammanfattande beskrivning
av dessa områden inom hållbar utveckling.

D i a gr a m 8 :

Diagrammet visar andelen svar för vart och ett
av delarna av hållbar utveckling. I detta diagram
syns tydligt i vilken stor utsträckning Högskolans
projekt bidrar till hållbar utveckling. Något över-

Klassificering av hur Högskolans
forskningsprojekt inkluderar aspekten
hållbar utveckling.

Helhetssyn

raskande visar det sig tydligt att enligt forskarna
bidrar Högskolans forskningsprojekt mest till

social

social hållbarhet och minst till ekologisk hållbarhet
med tanke på att ekologiska miljöfrågor associeras

Ekonomisk

oftast till begreppet hållbarhet.
Gävles gymnasieungdomar kom till Högskolan för att delta i en Hållbarhetsturné i april,
Högskolan var medarrangör i ett workshop om ett
Klimatneuralt Gävleborg. Projektet med regionens
förskolor om energi har fortsatt och Högskolans
lärare och forskare har ordnad en workshop i sam-
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band med festivalen Peace and Love i Borlänge.
Under året har förutom verksamhetsutveckling anordnats den årliga inspirationsdagen för
personal och studenter med bl.a. loppis, föredrag och ekologisk mat. Alla programstudenter från
information om Högskolans arbete för hållbar utveckling och rektor har delat ur högskolans miljöpris.
Vicerektor för hållbar utveckling, leder utvecklingsarbetet och är ordförande i Rådet för hållbar
utveckling, som i övrigt består av representanter för Högskolans tre akademier bibliotek, förvaltningen
och studenterna.
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JÄM S TÄLL D H E T
Högskolan i Gävle eftersträvar en studiemiljö där respekten 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 skyldighet att arbeta förebyggande för att förhindra att diskriminering och
trakasserier uppstår. Årligen upprättas en likabehandlingsplan samt var tredje år en jämställdhetsplan.
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. Högskolans
grundutbildning är segregerad, totalt så är det fler kvinnor inom grundutbildningen, 66 procent mot
34 procent män. Detta är en liten ökning av andelen kvinnor.
T a be l l 2 2 :

Kvinnor och män, helårsstudent, helårsprestation och prestationsgrad, totalt.

HÅ S 	A nde l %

HÅP

P re st.gra d %

66 %

3 400

84 %

2012

Kvinnor

4 050

Män

2 090

34 %

1 590

76 %

Totalt

6 140

100 %

4 490

81 %

2 0 1 1 				

Kvinnor

4 319

65 %

3 344

77 %

Män
Totalt

2 376

35 %

1 654

70 %

6 695

100 %

4 998

75%

2 0 1 0 				

Kvinnor

4 230

65 %

3 290

78 %

Män

2 331

35 %

1 587

69 %

Totalt

6 541

100 %

4 877

75 %

Jämställdhet för ökad kvalitet är inte bara en fråga av betydelse 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 som ska driva och utveckla dessa frågor.
Gruppen har både ett student- och personalperspektiv. Arbetsuppgifterna för strategigruppen är
följande:
•

Opinionsbildning och kunskapsspridning

•

Planera och initiera arbetet med lika villkor

•

Fånga upp idéer och signaler från verksamheten

•

Uppföljning av planernas genomförande
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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.
Aktiviteter som riktat sig till både studenter och personal har varit bl.a. en fadderutbildning, en
konferens om ”Att mäta jämt”, konferensen handlade om mål, indikatorer, nyckeltal och statistik.
Vidare har nya hanteringsanvisningar avseende trakasserier och kränkande särbehandling tagits fram
gällande både studenter och personal, medverkan vid introduktion av nya studenter där Högskolans
nolltolerans mot trakasserier presenteras, möten med utbytesstudenter i samma avsikt samt möten
med enheter och avdelningar.
Högskolan har även kontakter avseende jämställdhet med det omgivande samhället. I länet har ett
”Partnerskap för jämställdhet” funnits i tre år, medlemmar i partnerskapet är Länsstyrelsen, Region
Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Gävle kommun, Winnet8, ResursX samt
Högskolan. Aktiviteter i partnerskapet är erfarenhets- och kunskapsutbyte, omvärldsbevakning,
remissinstans samt kunskapsspridning.
Högskolan är med i ett nationellt nätverk för lärosäten. Nätverket träffas två gånger per år för
erfarenhetsutbyte, diskrimineringsombudsmannen medverkar vid dessa träffar. Varje år anordnas
inom nätverket en nationell jämställdhetskonferens.
Högskolan har tillsammans med fem andra lärosäten fått projektpengar från ”Delegationen för
jämställdhet i högskolan” för att genomföra en 7,5 hp om ”Ledarskap för en jämställd och hållbar
utbildning”. Varje lärosäte hade 3-5 deltagare. Slutrapporten skickades in till HSV i december 2012.
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I n t ern a t ion a l isering
Internationaliseringsarbetet under 2012 grundades på strategin för internationalisering. Målsättningen
i strategin är att bedriva en internationell verksamhet av hög kvalitet som präglar all verksamhet
vid Högskolan. Internationaliseringsarbetet har under 2012 präglats av studieavgiftens införande
och effekter vilket även haft återverkningar på andra områden inom Högskolan. Under dessa nya
förutsättningar har även det övriga internationaliseringsarbetet fortskridit.
Minor Field Studies (MFS) syftar till att ta tillvara den enskilde studentens intresse för utvecklingsfrågor, samt för att ge lärosätet möjlighet att inhämta och integrera kunskaper i ämnet i undervisningen. MFS har ökat i popularitet de senaste åren och 2012 var det fler sökande än det fanns
tillgängliga stipendier. Studenter har främst åkt till Botswana, Tanzania, Kambodja, Bangladesh och
Kina.
Linnaeus-Palme är fortsatt intressant bland studenter och personal inom alla tre akademier. Idag
har Högskolan utbyte med Kina, Bangladesh, Indien, Ghana, Tanzania, Peru och Sydafrika. Under
2012 kom ansökningar in för att vidareutveckla eller etablera nya samarbeten i nämnda länder samt
Palestina och Kroatien.
Erasmus är det särdeles största utbytesprogrammet vid Högskolan, särskilt bland studenter inom
energisystem och elektronik/telekommunikation, samt ekonomstudenter. Intresset för Erasmus ökar
stadigt och inkommande utbytesstudenter kommer främst från Spanien, och Tyskland. Studenter
kommer oftast från västra och södra Europa. Socionomer och sjuksköterskor utför generellt praktik
inom Erasmus, snarare än rena kursutbyten.
När det gäller bilaterala avtal har få nya tecknats de senaste åren. Under 2012 fanns avtal med
Kanada, Australien och Japan. Inkommande studenter kommer främst från Kanada och Japan. Från
Australien kommer det sällan studenter varför balansen där är svårast att upprätthålla.
Kina är fortsatt det land där Högskolan rekryterar flest avgiftsskyldiga studenter. Fram till
och med 2012 har Högskolan haft totalt 716 kinesiska studenter. Därmed utgjorde de kinesiska
studenternaäven under 2012 drygt hälften av alla avgiftsskyldiga studenter. Samarbetet har under
året haft betoning på redan existerande program, dvs. inga nya program har etablerats för de kinesiska
studenterna. Däremot har det under hösten lagts förslag på nya rekryteringsformer av kinesiska
studenter, exempelvis förberedande termin i Sverige, och förberedande engelskakurser i Kina. Dessa
förslag kan i framtiden utgöra modeller för Högskolans verksamhet även i andra länder.
Antalet utresande studenter från Högskolan har under 2012 ökat något. Totalt reste 10 studenter
ut under våren 2012, och 9 under hösten. Förutom Erasmus åkte studenter ut via bilaterala avtal,
eller Linnaeus-Palme. Inom Erasmus åkte studenterna till Spanien, Belgien och Tyskland. Bilateralt
åkte studenter till samtliga tre partnerlärosäten, Australien, Japan och Kanada. Inom Linnaeus-Palme
åkte studenterna till Bangladesh och Kina.
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P erson a l
Antalet anställda har minskat under från 2012. Antalet disputerade lärare har ökat med 3 medan antalet
adjunkter har minskat med 27. Gruppen doktorander/amanuenser har ökat med 7 medan forskare/
forskningsledare har minskat med 1. Antalet teknisk/administrativ personal har minskat med 1.
Högskolan har en jämn könsfördelning, 52 procent kvinnor och 48 procent män, dock med
påtagliga variationer mellan olika yrkeskategorier. Traditionellt har Högskolan fler kvinnor bland
administrativ personal och fler män bland undervisande personal. Högskolan arbetar med att förändra
fördelningen mellan kvinnor och män och har som yttersta målsättning att erhålla så jämn könsfördelning som möjligt inom samtliga grupper (40/60). 2012 är bland lärarpersonal fördelningen 48
procent kvinnor och 52 procent män. Vid varje nyrekrytering där obalans råder anges det i annonsen
att vi gärna ser sökande från det underrepresenterade könet. Vid nyrekrytering måste faktorer som
förtjänst och skicklighet vägas före andra faktorer.
T a be l l 2 3 :

Antal anställda per kategori och år 2012 – 2011.

2012			
2011
Personalkategori	Antal 1)
Därav
		kvinnor
Prof/adj prof/gästprof

39

Därav
män

5

34

33

Lektorer

159

68

91

162

Adjunkter

212

121

91

239

1

0

1

    1

12

4

8

13

Forskarass.
Forskare/forskn ledare
Inst.tekn/ass

4

4

0

    4

Bibliotekspersonal

17

14

3

17

Doktorand/Amanuens

58

29

29

51

Forskn/lab-ing/forskn.ass

14

6

10

  16

Adm/tekn/övriga

187

123

67

190

Totalt

703

369

334

726

1) Antal månadsanställda 2012-12-31

Lärare
Professorer
Antalet professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer var 39. Under 2012 befordrades
fyra universitetslektorer till professorer (män). Under 2011 befordrades en universitetslektor till
professor (man). Under 2010 befordrades en universitetslektor till professor (man). Högskolan har
som mål att till 2016 ska andelen kvinnliga professorer öka till lägst 40 procent. Vid årets slut var
fem av 39 professorer kvinnor. Under 2012 rekryterades fyra professorer och åtta universitetslektorer.
2011 rekryterades två professorer och åtta universitetslektorer.
Lektorer, adjunkter och forskarassistenter
Antalet universitetslektorer, universitetsadjunkter och forskarassistenter var 372. Andelen
universitetslektorer i förhållande till andelen universitetsadjunkter var 43 procent. Högskolan har
som mål att till 2016 ska andelen universitetslektorer i förhållande till antalet universitetsadjunkter
och universitetslektorer uppgå till 50 procent.
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Under 2012 har nio universitetsadjunkter befordrats till universitetslektorer (fem kvinnor och fyra
män). Under 2011 befordrades fem universitetsadjunkter till universitetslektorer (två kvinnor och
tre män). Motsvarande befordrades under 2010 sju universitetsadjunkter till universitetslektorer
(fem kvinnor och två män).
T a be l l 2 4 :

Antal rekryterade lärare per kategori och år 2012 – 2010.

Rekryterad e 		 2 0 1 2			 2011 			 2010
lärarkateg o rier 	Ant
kv mä n 	A nt
k v mä n	Ant
k v mä n

Professor emeritus

1

-

1

Adj prof/gäst prof

3

1

Lektorer

8

3

20
4
27

Lekt tidsbegr
Adjunkter
Adjunkt tidsbegr

1

-

1

-

-

-

2

2

1

1

-

-

-

5

12

5

7

4

3

1

7

13

9

7

2

16

12

4

1

3

9

4

5

6

3

3

20

7

21

17

4

33

28

5

Antalet lärare var 410 vilket är 58 procent av personalstyrkan. Av lärarna var 48 procent disputerade.
Högskolan bedömer att arbetet med kompetensförsörjning har fungerat tillfredsställande med
undantag för svårigheter att rekrytera disputerade lärare inom vissa specialområden. Ett arbete
har inletts med att skapa en gemensam modell för att arbeta med långsiktig strategisk kompetens
försörjning.

Akademichefer samt nämndordföranden
Högskolan hade under 2012 tre akademier som leddes av var sin akademichef. Två av akademicheferna var män och en kvinna under första halvåret, därefter tre män.
Högskolan hade en man som ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden, vice ordförande
var en kvinna. Forskarutbildningsnämnden hade en man som ordförande, vice ordförande var en man.

Hälsa
Högskolan i Gävle arbetar aktivt med att reducera sjukfrånvaron hos sina anställda. De finns ett
nära samarbete med företagshälsovården, dels i det förebyggande arbetet (hälsoprofil, psykosociala
kartläggningar, ergonomisk rådgivning) dels i rehabiliteringsarbetet. Ett tidigare projektet ”Tidig
Rehab” utvecklade en modell där företagshälsovården tillsammans med berörd chef tidigt under
sjukskrivningsperioden aktivt stöder den sjukskrivne att snarast återgå i arbete. Detta arbetssätt har
fortsatt att implementeras under 2012.
Till det förebyggande arbetet hör även olika friskvårdsaktiviteter. Inom ramen för det lokala
samverkansavtalet arbetade Högskolan tillsammans med de fackliga parterna och studentkåren för
att förbättra arbetsmiljön.
Den totala sjukfrånvaron var 2,5 procent av tillgänglig arbetstid under 2012, i jämförelse med
2,3 procent under 2011.
T a be l l 2 5 :

Sjukfrånvaro uppdelad efter kön (antal sjukfrånvarotimmar i procent av tillgänglig arbetstid) 2012 – 2010.

		
M ä n	Kv i n n o r 	To t a l t
2012
2011
2010

1,8
1,7
2,5

3,1
2,8
2,4
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Sjukfrånvaron var högre bland kvinnor än bland män. Sjukfrånvaron har ökat bland kvinnor jämfört
med 2009 och ligger kvar på ungefär samma nivå för män.
T a be l l 2 6 :

Sjukfrånvaro uppdelad efter ålder
(antal sjukfrånvarotimmar i procent av tillgänglig arbetstid) 2012 – 2010.

		

Å ld ers g r.

2012

2011

2010

		

		

- 29

0,4

0,7

0,8

		

30 - 49

2,5

2,0

1,3			

		

50 -

2,7

2,6

3,6			

2,5

2,3

2,4			

		Samtliga

			

T a be l l 2 7 :

Sjukfrånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro 2012 – 2010.

			

2012

54,2 %

			

2011

55,9 %

			

2010

56,9 %

Den ”långa sjukfrånvaron” har minskat något från 2011. Under 2011 inleddes ett omfattande arbete
för att förbättra arbetsmiljön och öka hälsan för medarbetarna vid Högskolan. Arbetet inleddes med
att genomföra medarbetarenkäter att ha som grund för framtagande av handlingsplaner och rutiner.

Övrigt
Ansvaret för arbetet med lika villkor för de anställda vilar på berörd chef. Rektor och ledningsgruppen
har en central roll. Personalavdelningen har en samordnande funktion för alla frågor som rör lika
villkor bland de anställda. Under 2012 har Rektor tagit beslut om hanteringsavisningar rörande lika
villkorsfrågor, samt utbildning hållits för samtliga chefer.
I samråd med de fackliga organisationerna görs årligen lönekartläggning med könsuppdelad
statistik som grund. I samband med löneförhandlingar har arbetet för att upptäcka och åtgärda
osakliga löneskillnader prioriterats.
Ledarskapsutbildningen har genomförts sedan 2010 med fortsättning under 2012. Utbildningen
har som mål att utveckla chefsgruppen både i övergripande frågor liksom praktiska ledarskapsfrågor.
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EKONOMI
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R E S U LT A T R Ä K N I N G ( tkr )

			
		
Not

2012-01-01-2012-12-31		

2011-01-01-2011-12-31

								

VERKSAMHETENS INTÄKTER								
Intäkter av anslag

1

494 152

513 848

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

31 038

22 233

Intäkter av bidrag

3

41 134

37 604

Finansiella intäkter

4

3 775

4 321

Summa intäkter		

570 099

578 006

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Kostnader för personal

5

-367 612

-363 136

Kostnader för lokaler		

-80 862

-77 209

Övriga driftkostnader

6

-83 643

-92 077

Finansiella kostnader

4

-496

-568

Avskrivningar		

-11 665

-10 919

Summa kostnader		

-544 278

-543 909

25 821

34 097

			
VERKSAMHETSUTFALL		

						
TRANSFERERINGAR
Erhållna medel från myndigheter för finansiering
av bidrag

7

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

3 573

2 755

20

98

7

-3 593

-2 853

Saldo 		

0

0

25 821

34 097

Lämnade bidrag

			
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

8
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B A L A N S R Ä K N I N G ( tkr )

Not

2012-12-31

2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Licenser, rättigheter m m
9
Summa immateriella anläggningstillgångar		

781
781

1 013
1 013

Materiella anläggningstillgångar
10
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier m m
11
Summa materiella anläggningstillgångar		

3 461
29 012
32 473

3 967
26 083
30 050

Konst, ej avskrivningsbar inventarie
Konst, ej avskrivningsbar inventarie
12
Summa ej avskrivningsbar inventarie		

108
108

108
108

Fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos andra myndigheter		
Övriga fordringar		
Summa fordringar		

2 942
8 885
65
11 892

1 135
7 565
19
8 719

13
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader		
Upplupna bidragsintäkter		
Övriga upplupna intäkter		
Summa periodavgränsningsposter		

17 146
8 661
16
25 823

17 479
9 627
266
27 372

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
14
Summa avräkning med statsverket		

0
0

0
0

Kassa och bank
15
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa kassa och bank		

262 837
262 837

238 657
238 657

Summa tillgångar		

333 914

305 919

Myndighetskapital
Statskapital utan avkastningskrav		
Balanserad kapitalförändring
16
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		
Summa myndighetskapital		

108
168 482
25 821
194 411

108
134 385
34 097
168 590

Avsättningar
17
Avsättningar för pensioner		
Övriga avsättningar		
Summa avsättningar		

2 907
1 788
4 695

4 088
1 730
5 818

Skulder m m
Lån i Riksgäldskontoret
18
Skulder till andra myndigheter		
Leverantörsskulder		
Övriga skulder		
Förskott från uppdragsgivare och kunder
19
Summa skulder m m		

31 728
11 007
11 181
6 047
4 380
64 343

30 192
12 935
12 153
6 168
6 266
67 714

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
20
Oförbrukade bidrag
21
Förutbetalda intäkter
22
Summa periodavgränsningsposter		

28 932
39 744
1 788
70 464

26 225
32 691
4 881
63 797

Summa kapital och skulder		

333 914

305 919

TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
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A N S L A G S R E D O V I S N I N G ( tkr )

Redovisning mot anslag

		
Ingående
Anslag		överförings(Ramanslag)
Not
belopp

Årets tilldelning		
enligt		
regleringsbrev
Indragning

Totalt		
Utgående
disponibelt		 överföringsbelopp
Utgifter
belopp

16 02 047 Högskolan i Gävle:
Grundutbildning
001 Takbelopp

0

411 805		

411 805

-411 805

0

006 Högskolan i Gävle		

82 347		

82 347

-82 347

0

494 152		

494 152

-494 152

0

16 02 048 Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete

Summa		

Finansiella villkor

0

						

Grundutbildning								
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 2012 uppgår takbeloppet för Högskolan i Gävle till 411 805 tkr.
Högskolan har inget anslagssparande att utnyttja.
Forskning								
Högskolan i Gävle disponerar 2012 ett ramanslag för forskning uppgående till 82 347 tkr.
Redovisning mot inkomsttitel
Högskolan i Gävle har under perioden inte redovisat mot inkomsttitel.
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T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N O T E R

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 anskaffningsvärde 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 2013-01-04.			
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
enligt 7 Kap 2 § FÅB

Styrelsen

Tkr

Uppdrag i andra styrelser än HiG under 2012

Lars Eric Ericsson

50

Järvsö Grottbad AB

Maj-Britt Johansson
982
		
Margaretha Fahlgren

Ledamot i Insynsråd i Länsstyrelsen
Stiftelsen Gästrikeregionen Miljö

22

–

Stig Jönsson
22
		

Ordförande i e-legitimationsnämnden
GD och styrelseledamot i Statens Servicecenter

Carina Blank
22
		
		
		
		

Gävle Stadshus AB
Gävle Sandviken Flygplats AB
Svensk Kommunförsäkrings AB
Kommungaranti Skandinavien AB
Kommun Garanti Reinsurance SA

Mats Thörnkvist

22

–

Tommy Sandin

22

–

Eva Karlsson Berg

22

Stora Enso Pulp AB (t o m 2012-12-01)

Vakant

–

–

Anna Efverström

425

–

Alan Shima (tjänstledig under vt 2012)

150

–

Niclas Björsell

564

–

Marie Ryen (t o m 2012-06-30)

13

–

Rasmus Lind (t o m 2012-06-30)

11

–

0

–

Mikaela Sörensen (fr o m 2012-02-01)

16

–

Eric Persson (fr o m 2012-07-01)

11

–

16

–

Johan Gavlevik (t o m 2012-01-31)

Felicia Blomqvist
(fr o m 2012-07-01 t o m 2012-12-31)
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N O T E R T I L L R E S U LT A T- O C H B A L A N S R Ä K N I N G
Alla belopp redovisas i tkr om ej annat anges.

Not 1

Intäkter av anslag		

2012

2011

16 02 047

Grundutbildning		

411 805

433 414

16 02 048

Forskning		

82 347

80 434

Avräknat anslag			

494 152

513 848

Intäkter av avgifter och andra ersättningar		

2012

2011

Uppdragsutbildning		

14 864

9 858

Innevarande räkenskapsår har inte Högskolan något
anslagssparande att utnyttja.
Not 2

Studieavgiftsfinansierad utbildning

7 382

3 308

Uppdragsforskning		

2 302

1 891

Övriga intäkter i verksamheten		

4 232

4 916

Högskoleprovet			

532

482

969

1 314

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Icke-statliga			

Statliga			757
Summa avgifter			

31 038

464
22 233

Resultatpostens ökning förklaras av att ett flertal
projekt resultatförts samt att studieavgifterna avser
två terminer.
2012

2011

Ett flertal projekt har resultatförts vilket förklarar
resultatpostens ökning.

41 134

37 604

Summa bidrag			

41 134

37 604

Finansiella intäkter och kostnader		

2012

2011

Finansiella intäkter
		 Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret		
Övriga finansiella intäkter

3 601
174

4 198
123

Summa finansiella intäkter		

3 775

4 321

Finansiella kostnader
		 Räntekostnader avseende lån hos Riksgäldskontoret		
Övriga finansiella kostnader

438
58

508
60

Summa finansiella kostnader		

496

568

Not 3

Not 4

Not 5

Intäkter av bidrag		

Kostnader för personal		

2012

2011

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter m m		

244 173

244 132

Resultatpostens ökning beror främst på att kostnaderna
för Avtalspremierna PA03 har ökat med 4 000 tkr.
Not 6

Kostnader för konsulter har minskat med 5 000 tkr
och inköp av varor har minskat med 2 000 tkr
jämfört med föregående år.

Not 7

Bidraget, 627 tkr, som Högskolan enligt Regleringsbrevet
erhöll för insatser i samband med avskaffandet av
kårobligatoriet, redovisas i transfereringsavsnittet.
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N O T E R T I L L R E S U LT A T- O C H B A L A N S R Ä K N I N G
Alla belopp redovisas i tkr om ej annat anges.

Not 8

Årets kapitalförändring		

2012

2011

Grundutbildning			
Avgiftsfinansierad verksamhet
		 Ränteintäkter netto		

9 472
5 274
2 715

17 055
4 528
3 114

Forskning			
Avgiftsfinansierad verksamhet
		 Ränteintäkter netto		

7 430
482
448

8 505
320
575

Årets kapitalförändring		

25 821

34 097

Immateriella anläggningstillgångar		

2012

2011

IB anskaffningsvärde		

1 543

471

Årets anskaffning		

0

1 072

Anskaffningsvärde UB		

1 543

1 543

IB ackumulerade avskrivningar		

-530

-311

Årets avskrivningar		

-232

-219

Bokfört värde			

781

1 013

Not 9

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet		

2012

2011

IB anskaffningsvärde		

13 401

13 693

Årets anskaffning		

0

0

Avgår anskaffningsvärde		

-738

-292

Anskaffningsvärde UB		

12 663

13 401

IB ackumulerade avskrivningar		

-9 434

-9 211

Avgår avskrivningar		

738

292

Årets avskrivningar		

-506

-515

Bokfört värde			

3 461

3 967

Not 11 Maskiner, inventarier och övriga anläggningar		

2012

2011

IB anskaffningsvärde		

137 506

134 422

Årets anskaffning		

13 856

10 728

Avgår anskaffningsvärde		

-7469

-7 634

Nedskrivning			

-15

-10

143 878

137 506

IB ackumulerade avskrivningar		 -111 423

-108 882

Anskaffningsvärde UB		
Avgår avskrivningar		

7 469

7 634

Årets avskrivningar		

-10 927

-10 184

15

9

Bokfört värde			

29 012

26 083

Not 12 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier		

2012

2011

Bokfört värde			

108

108

Nedskrivningar			
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N O T E R T I L L R E S U LT A T- O C H B A L A N S R Ä K N I N G
Alla belopp redovisas i tkr om ej annat anges.

Not 13 Periodavgränsningsposter		

2012

2011

Förutbetalda hyreskostnader icke statliga		
Övriga förutbetalda kostnader icke statliga		

16 869
277

16 830
649

Summa förutbetalda kostnader icke statliga		

17 146

17 479

Upplupna bidragsintäkter
		 Upplupna bidragsintäkter statliga		
		 Upplupna bidragsintäkter icke statliga		

3 526
5 135

5 249
4 378

Summa upplupna bidragsintäkter		

8 661

9 627

Övriga upplupna intäkter
		 Övriga upplupna intäkter statliga		
		 Övriga upplupna intäkter icke statliga		

0
16

195
71

Summa övriga upplupna intäkter		

16

266

Summa periodavgränsningsposter		

25 823

27 372

Not 14 Avräkning statsverket		

2012

2011

Ingående balans			

0

-22 944

Avräknat mot statsbudgeten:
		 Anslag			

494 152

513 848

Avräknat mot statsverkets checkräkning
		 Anslagsmedel som tillförts räntekonto		 -494 152

-490 904

Återbetalning av anslagsmedel		

0

0

Utgående balans		

0

0

Not 15 Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret		

2012

2011

Behållning räntekonto		

262 837

238 657

Beviljad räntekontokredit		

46 809

46 809

Utnyttjad kredit			

0

0

Not 16 Myndighetskapital		

2012

2011

Statskapital utan avkastningskrav		

108

108

Balanserad kapitalförändring
		 Grundutbildningsanslaget		
		 Forskningsanslaget		
Överskott avgiftsfinansierad verksamhet
Underskott bidragsfinansierad verksamhet

132 270
30 338
8 685
-2 811

112 333
19 981
3 772
-1 701

Balanserad kapitalförändring		

168 482

134 385

Not 17 Avsättningar			

2012

2011

Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning		
Årets pensionskostnad		
Årets pensionsutbetalningar		

4 088
1 243
-2 424

7 919
-359
-3 472

Utgående avsättning		

2 907

4 088

Övriga avsättningar
Ingående avsättning		
Årets avsättning			
Årets kostnad			

1 730
725
-667

1 680
732
-682

Utgående avsättning		

1 788

1 730

Summa avsättningar		

4 695

5 818

65

H ö g s ko l a n i G ävl e • Å r s r e d ovi s ni n g 2012

N O T E R T I L L R E S U LT A T- O C H B A L A N S R Ä K N I N G
Alla belopp redovisas i tkr om ej annat anges.

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret		

2012

2011

Ingående låneskuld		

30 192

28 370

Lån upptagna under året		

13 200

12 742

Årets amorteringar		

-11 664

-10 920

Utgående låneskuld		

31 728

30 192

Beviljad låneram			

40 000

40 000

Utnyttjad låneram		

31 728

30 192

Under december månad har investeringar gjorts till
ett värde av 1 528 tkr, vilka kommer att lånefinansieras
vid nästa upplåningstillfälle.

Not 19 Förskott från uppdragsgivare och kunder		

2012

2011

Förskott från uppdragsgivare och kunder		

4 380

6 266

Not 20 Periodavgränsningsposter		

2012

2011

		 Upplupna löner och arvoden		
		 Sociala avgifter		
		 Övriga upplupna kostnader		

17 651
8 746
2 535

15 786
7 391
3 048

Summa upplupna kostnader		

28 932

26 225

Not 21 Oförbrukade bidrag icke-statliga		
Oförbrukade bidrag statliga		

8 251
31 493

8 996
23 695

Summa oförbrukade bidrag		

39 744

32 691

Not 22 Förutbetalda intäkter statliga		

1 788

4 881

Summa förutbetalda intäkter		

1 788

4 881

Upplupna kostnader

Ökningen av Oförbrukade statliga bidrag förklaras
främst av att förbrukningen av bidragen till
FAS-centrum som Högskolan beviljats ligger i otakt
med inbetalningarna.
Högskolan erhöll enligt Regeringsbeslut 1 015 tkr för
validering. De medel som ej förbrukats under året
redovisas i balansräkningen som oförbrukat bidrag.
Högskolan har enligt Regeringsbeslut tilldelats
1 628 tkr för stipendier till särskilt kvalificerade
studenter för att täcka studieavgiften. De stipendiemedel som inte utdelats under 2012 redovisas i
balansräkningen som oförbrukat bidrag.
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BESLUT
Högskolans styrelse har vid sammanträde den 15 februari 2013
beslutat fastställa föreliggande årsredovisning.
Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild
av verksamhetens resultat samt av kostnader och intäkter
och myndighetens ekonomiska ställning.
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BILAGOR

Kapitalförändring per område (tkr)

Indelning av verksamheten

Balanserad
kapitalförändring
(A)

Årets
kapitalförändring Summa
(B)
(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
Uppdragsverksamhet
Summa

132 155

13 222

145 377

9 188

4 238

13 426

141 343

17 460

158 803

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå			
Utbildning på forskarnivå och forskning

26 825

7 879

34 704

314

482

796

27 139

8 361

35 500

2012

2011

2010

Oförbrukade bidrag

33 085

27 612

27 814

‘) varav statliga

26 203

19 870

21 745

Inbetalade bidrag

42 733

32 949

33 807

‘) varav statliga

31 135

22 374

20 477

Uppdragsforskning
Summa

Forskningsbidrag – oförbrukade och inbetalade (tkr)

Bland de oförbrukade bidragen märks främst bidraget till FAS-centrum.
Det första bidraget utbetalades året före verksamheten startade, vilket
fått till följd en eftersläpning av förbrukningen.
Under året har Högskolan beviljats nya bidrag samt att en stor fordran
på Tillväxtverket inbetalats.
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Redovisning av avgiftsfinansierad 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

3 778

5 475

14 864

-10 529

4 335

13 588

Uppdragsutbildning
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter

0

-882

7 382

-6 347

1 035

153

3 778

4 593

22 246

-16 876

5 370

13 741

Uppdragsforskning

-6

320

2 302

-1 820

482

796

Summering

-6

320

2 302

-1 820

482

796

-388

-65

532

-629

-97

-550

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

-388

-65

532

-629

-97

-550

Summering

Forskning eller utbildning
på forskarnivå

Verksamheter där krav på full
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet

Summering

Med år 0 menas senast avslutade räkenskapsår.
Högskolan i Gävle har i skrivelse daterad 2013-02-06 tillskrivit Regeringen med
en anhållan om att få disponera överskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Samfinansiering bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Bidrag
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Anslag

Total finansiering

803

264

1 067

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå

21 986

7 027

29 013

Totalt

22 789

7 291

30 080
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BILAGA 36
R E D O V I S N I N G AV TA K B E L O P P
Tabell 1 – Redovisning av antal helårsstudenter (HST)
och helårsprestationer (HPR).
Utfall avseende perioden 2012-01-01 — 2012-12-31
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.
					

					
Utfall
		 HST
HPR
total
Utfall
Utfall
Ersättn
Ersättn
ersättning
Utbildningsområde
HST
HPR
(tkr)
(tkr)
(tkr)
395

250

9 247

4 787

Teologi

0

0

0

0

0

Juridik

270

252

6 321

4 816

11 137

1 472

1 254

34 493

23 997

58 490

885

588

44 320

24 818

69 138

1 271

1 037

63 651

43 790

107 441

0

0

0

0

0

773

636

41 186

29 320

70 506

Humaniora

Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknik
Farmaci
Vård
Odontologi

14 034

0

0

0

0

0

Medicin

187

156

11 113

11 291

22 404

Undervisning

484

475

16 826

19 444

36 270

Övrigt

175

148

7 036

4 831

11 867

Design

60

56

8 517

4 877

13 394

Konst

0

0

0

0

0

Musik

0

0

0

0

0

Opera

0

0

0

0

0

Teater

0

0

0

0

0

Media

0

0

0

0

0

Dans

0

0

0

0

0

Idrott

50

54

5 147

2 561

7 708

Totalt

6 021

4 904

247 857

174 532

422 389

Takbelopp (tkr)
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)
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Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 				
				
Totalt antal utbildade helårsstudenter 72,79
inom design.
Högst får 60,00
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik 12,79		
									
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom konst.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet __________.
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom musik.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet __________.		
						
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom opera.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet __________.		
							
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom teater.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet __________.		
							
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom media.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet __________.		
							
Totalt antal utbildade helårsstudenter __________ inom dans.
Högst får __________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet __________.		
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BILAGA 36
R E D O V I S N I N G AV TA K B E L O P P
Tabell 2 – Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A

Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp

411 805

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr)

0

Summa (A)

411 805

			
B

Utfall totalt för grundutbildningen
Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr)

3 711
422 389

+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)

1

Summa (B)

426 100

Summa (A-B)1

-14 295

Positiv summa förs till tabell över anslagssparande nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

			

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande ( A-B)

0

- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 3
Utgående anslagssparande

0

Tabell. Överproduktion
Totalt utgående överproduktion

0

- Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet

3

Utgående överproduktion

3

14 295
14 295

Den del av anslagssparande respektive överproduktion
som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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BILAGA 39
VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Utbildning och forskning		2012

2011

2010

2009

2008

4 903
Totalt antal helårsprestationer1		
Kostnad per helårsprestation (tkr)		82,4

6 633
63,1
4 946
84,6

6 473
58,7
4 807
78,4

5 884
61,2
4 699
76,7

5 683
63,5
4 457
81

34

23

1

6 021
Totalt antal helårsstudenter 		
Kostnad per helårsstudent (tkr)		67,1

Totalt antal studieavgifts skyldiga studenter (HÅS)		79,0

32,0

Totalt antal nyantagna doktorander2		7
– andel kvinnor		
2
– andel män		
5

3
0
3

Totalt antal doktorander med någon aktivitet2		 10
– andel kvinnor		
2
– andel män		
8

3
0
3

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb)
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb)

50

44

36

10
0

9
1

5
2

3

103
1 123

63
1 621

83
1 388

89
1 247

63
1 673

Personal		2012

2011

2010

2009

2008

Totalt antal årsarbetskrafter		580
Medelantal anställda		 703

643
715

617
702

621
698,5

630
705,5

4
Totalt antal lärare 		410
– andel kvinnor		194
– andel män		216

434
210
224

436
199
237

422
183
239

424
191
233

Antal disputerade lärare4, 5 		198
– andel kvinnor		76
– andel män		122

195
74
121

192
71
121

198
69
129

202
67
135

Antal professorer4		39
– andel kvinnor		5
– andel män		34

33
4
29

35
4
31

39
4
35

40
4
36

Ekonomi		2012

2011

2010

2009

2008

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen
Totalt antal doktorsexamina		
Totalt antal licentiatexamina		
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3
Kostnad per refereegranskad vetenskapliga publikation (tkr)3

Intäkter totalt (mnkr), varav		

570 099

578 006

567 864

521 314

490 530

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)		
– andel anslag (%)		
– andel externa intäkter (%)		

446 093
93
7

458 375
94
6

449 036
95
5

409 241
95
5

381 785
94
6

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)		
– andel anslag (%)		
– andel externa intäkter (%)		

124 006
67
33

119 630
67
33

118 828
67
33

112 073
66
34

108 745
67
33

Kostnader totalt (mnkr)		 -544 278
– andel personal		 -367 612
– andel lokaler		
-80 862

-543 909
-363 136
-77 209

-510 181
-346 822
-76 818

-488 386
-330 298
-70 983

-478 698
-325 870
-74 540

Lokalkostnader6 per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr), varav		
– oförbrukade bidrag		
– årets kapitalförändring		
– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring)7		

1 688

1 644

1 600

1 554

1 517

333 914
39 744
25 821
194 303

305 919
32 691
34 097
168 482

279 419
30 981
57 683
134 385

209 497
35 098
32 928
76 703

182 744
37 894
11 832
43 882

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning samt 3:e landsstudenter
2 Avser doktorander antagna vid Högskolan i Gävle
3 Siffror är justerade för åren 2009 och 2010 utifrån ett nytt sätt att
räkna publikationer fr o m 2011

5 Antal avseende disputerade lärare för 2007, 2009 och 2010 har justerats
då det i tidigare rapporterat antal ingick forskare/forskningsledare
6 Enligt resultaträkningen
7 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets reslutat

4 Antal månadsanställda vid årsskiftet

73

801 76 Gävle
Besöksadress Kungsbäcksvägen 47
Telefon 026 - 64 85 00 E-post registrator@hig.se
www.hig.se

Högskolan i Gävle är miljöcertiferad enligt ISO 14001 .

