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de krig, terrordåd och attacker samt hot mot skolor som före-

kommit under 2015 kontrasterar starkt mot Högskolan i gävles 

verksamhetsidé som sätter människan i centrum och utvecklar 

kunskapen om en hållbar livsmiljö inkluderande såväl ekologiska 

som ekonomiska samt sociala aspekter. 

	 Krigen	har	resulterat	i	stora	flyktingströmmar	och	Gävleborgs	

län	har	tagit	emot	flest	flyktingar	per	invånare	av	alla	län	i	landet	

under året. detta har föranlett Högskolan att under 2015 aktivt 

delta i det samarbete som inletts mellan länets myndigheter 

som syftar till att påskynda integreringen av nyanlända och 

som samordnas av länsstyrelsen i gävleborg. Högskolans roll 

i arbetet har fokuserat på att skapa förutsättningar för de nya 

länsinnevånarnas inträde på den svenska arbetsmarknaden 

genom utbildningsinsatser och validering och därmed skapa 

förutsättningar för en hållbar livsmiljö. 

 intresset för Högskolans utbildningar har under året varit 

fortsatt högt. Högskolan uppvisar den största ökningen bland 

landets lärosäten vad gäller antalet förstahandssökande till 

program (100 procent) mellan 2008 och 2015. Trots det höga 

söktrycket använde inte Högskolan hela sitt utbildningsanslag 

under 2015. Baserat på de negativa prognoserna för utbildnings-

anslagets utveckling från regeringshåll, minskade Högskolan sitt 

utbildningsutbud under 2015. den oförutsedda höjningen av 

Högskolans ramanslag i juni var därför inte möjlig att upparbeta. 

det ökade anslaget var dock mycket välkommet, inte minst med 

tanke	på	Högskolans	popularitet	(näst	flest	förstahandssökande	

på program av landets högskolor) och länets bekymmersamt 

låga utbildningsnivå och höga arbetslöshet.

 Högskolan har tagit det särskilda uppdraget att utöka antalet  

studieplatser på bristyrkesutbildningar på största allvar. På 

flera	av	 lärar-	och	förskollärarutbildningarna	har	fler	studenter	

än vad som angivits i uppdraget antagits. antalet sökande till 

specialistsjuksköterskeutbildningarna och den kompletterande 

pedagogiska utbildningen (kPU) har dock inte varit tillräckligt 

för att under året nå upp till uppdraget för dessa utbildningar.

Forskningen och forskarutbildningen har utvecklats positivt 

under  året, bland annat genom nya forskarutbildnings ämnen. 

Vissa	 områden	 befinner	 sig	 i	 såväl	 den	 nationella	 som	 inter-

nationella frontlinjen. Fokus har varit på de tidigare inrättade  

profil områdena Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. 

 antalet doktorander har fortsatt ökat under året och särskilt 

glädjande är den 50-procentiga ökningen som skett sedan 2013 

av doktorander inskrivna vid Högskolan i gävle. året 2015  lämnar 

ett särskilt avtryck i Högskolans forskningshistoria eftersom 

den	första	egna	doktoranden	 inom	profilområdet	Byggd	miljö	

examinerades.  Under året har arbetet fortsatt med att utveckla 

ett	tredje	profilområde.

 vi kan konstatera att det utvecklingsarbete som initierats för 

att öka antalet publiceringar och ansökningar om externa forsk-

ningsmedel har haft effekt. dock är det för tidigt att se resultat 

på beviljade forskningsmedel. Högskolans uppdragsutbildning, 

räknat i helårsstudenter, har ökat med 160 procent under året. 

Till detta bidrar bland annat den sjuksköterskeutbildning som 

Högskolan bedriver på uppdrag av region gävleborg och den 

med lishui University gemensamt utvecklade sjuksköterske-

utbildningen som Högskolan ger i kina med 171 studenter. 

detta är exempel på hur Högskolan arbetar för att i ännu högre 

grad bidra till samhällets behov av kompetens och Högskolans 

nya former för internationell samverkan.

 Trots kvarstående utmaningar kan Högskolan se tillbaka på 

ett framgångsrikt år tack vare duktiga och engagerade med-

arbetare och studenter. vi ser nu fram mot att fortsatt arbeta 

för att öka sveriges konkurrenskraft, ge människor ökad frihet 

att forma sina egna liv, bidra till bildning och enskilda individers 

utveckling, samhällsengagemang och kritiskt tänkande genom 

att bedriva utbildning och forskning av internationellt sett hög 

kvalitet. 

Maj-Britt Johansson 
rekTor 

rektor har ordet
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Bostadssituationen
varje år i början på höstterminen går sveriges Förenade student-

kårer ut med sin årliga bostadsrapport. Förra året ansågs gävle 

inte kunna erbjuda sina studenter ett boende någon gång under 

terminen och blev därför rödlistade1 i rapporten. Bostadssitua-

tionen för studenter har avsevärt förbättrats och när bostads-

rapporten	släpptes	 i	år	hade	Gävle	flyttats	 från	 röd	 till	gul	på	

listan och kunde erbjuda studenterna en bostad någon gång 

under höstterminen. Byggandet av de nya studentbostäderna 

på campusområdet är färdigt och bostäderna stod klara för 

inflyttning	till	höstterminen.	Upprustningen	av	studentbostäderna	

på Midgård är även den i full gång. detta har varit en stor del i 

att bostadssituationen nu är på väg åt rätt håll igen. Bostads-

situationen för studenter är dock fortfarande högaktuell och drivs 

som en av de största frågorna för oss även i år.

 vi fortsätter även i år att, tillsammans med Högskolan i 

gävle, träffa olika aktörer i bostadsfrågan samt gävle kommun 

ett par gånger per termin för att diskutera vidare och planera 

inför kommande terminer. vi är måna om att inte halka tillbaka 

ner i bostadsrapporten och för regelbundet diskussioner om hur 

vi kan förbättra bostadssituationen för studenterna i gävle. 

Insparken
Precis som tidigare år höll studentföreningarna, i sam verkan 

med	Gefle	Studentkår	och	Högskolan	 i	Gävle,	 i	den	årliga	 in-

troduktionsveckan vid höstterminens start. även i år skedde en 

”phadder”-utbildning där grundläggande information som gäller 

studentkåren har ordet

alla phaddrar togs upp. denna utbildning syftar till att alla ska få 

information om de olika föreningarna, en grundläggande utbild-

ning i första hjälpen, interna regler och förhållningssätt. nytt för 

i år var att polisen höll i ett pass om alkohol och droger vilket 

var mycket uppskattat. vi valde dessutom i år att bjuda in både 

gefle dagblad och arbetarbladet till denna utbildning för att visa 

dem att vi tar utbildningen av våra phaddrar på största allvar 

och vad som egentligen gäller under vår introduktionsvecka.  

 i samråd med Högskolan i gävle och studentföreningarna 

valde vi i år att tidigarelägga introduktionsveckan så att den inte 

skulle krocka med kursstarterna. detta medförde att student-

föreningarna fick ta kontakt med de nyantagna studenterna 

själva och i och med detta befarades det att deltagandet i 

höstens introduktion skulle vara lägre än tidigare år. detta blev 

dock inte fallet utan höstens introduktionsvecka var en av de 

största på flera år, vilket var en enormt positiv överraskning. 

 i samband med tidigareläggningen bestämdes det även 

att introduktionsveckan skulle byta namn från ”nollningen” till 

”insparken” då både gefle studentkår och studentföreningarna 

önskade ta avstånd från den negativa associeringen som ofta 

görs med ordet nollning. gefle studentkår kommer fortsätt-

ningsvis att aktivt jobba tillsammans med studentföreningarna 

och Högskolan för att kontinuerligt förbättra introduktions-

veckan och för att de nya studenterna ska få en så bra start 

på sina studier som möjligt. 

Mikaela sultán
ordFörande, geFle sTUdenTkår

1 Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen; gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen; grön = Bostadsgaranti, erbjuder ett  
studentboende inom en månad.
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Högskolan i gävles verksamhetsidé är att sätta människan i 

centrum och utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö. Med 

utgångspunkt i detta har Högskolan formulerat en vision om 

att ha en ledande position inom utbildning och forskning för 

en hållbar livsmiljö för människan. vision och verksamhetsidé 

konkretiseras genom att en medvetenhet om hållbar utveckling, 

ekologisk, social och ekonomisk, genomsyrar verksamheten. 

Högskolans	miljöledningssystem,	som	certifierades	enligt	 ISO	

14001 år 2004, ger en bra struktur för hållbarhetsarbetet. 

 det är inom utbildning som Högskolan kan göra den största 

insatsen för en hållbar utveckling. av de nya programstuden-

terna hösten 2015 som besvarade studentenkäten ansåg 60,3 

procent att Högskolans miljömedvetenhet hade betydelse för 

deras val av lärosäte. i sammanhanget kan sägas att samtliga 

programstudenter får information om Högskolans arbete för 

hållbar utveckling och att många kurser och program har inslag 

av hållbar utveckling i sin undervisning.  

	 Högskolans	två	 forskningsprofiler,	Byggd	miljö	och	Hälso-

främjande arbetsliv, är viktiga delar i förverkligandet av verksam-

hetsidé och vision och en stor del av forskningen inom dessa är 

inriktad på frågor som i ett holistiskt perspektiv kan bidra till att 

utveckla en hållbar livsmiljö för människan och utveckla kritiska 

dialoger kring konceptet. Mycket av forskningen och under-

visningen inom exempelvis socialt arbete och psykologi beaktar 

utvecklingen av en rättvis fördelning och hållbar utveckling för 

människan när det gäller mental hälsa (psykologisk nivå), social 

rättvisa och integration i arbets- och samhällsliv (social nivå) 

för människor med olika bakgrunder och grupptillhörigheter. 

andra exempel är projekt kring human lean och goda arbetsför-

hållanden, införande av hållbara ledningssystem och hållbar 

logistik samt projekt med fokus på produktivitet och effektivitet, 

som alla genomsyras av hållbarhetsperspektivet. 

 Begreppet hållbar utveckling har en bred definition och 

inkluderar olika dimensioner med bland annat anknytning till 

sociala och normativa val (the normativity principle), rättvisa 

(the equity principle) och integration (the integration principle). 

Begreppet beaktar också ett holistiskt perspektiv för en hållbar 

utveckling i samhället samt att en hållbar utveckling måste för-

stås dynamiskt (the dynamism principle) eller att samhället och 

en hållbar livsmiljö för människan

interaktionen mellan personer och deras livsmiljö måste förstås 

som en evolutionär process. För att förstå hållbar utveckling 

har man utvecklat modeller som beaktar såväl ekologiska och 

ekonomiska som sociala och institutionella aspekter2. Med ut-

gångspunkt i denna beskrivning kan mycket av forskningen och 

flertalet utbildningar vid Högskolan i gävle sägas representera 

och bidra till en hållbar utveckling för människan. 

 vid Högskolan i gävle har rådet för hållbar utveckling, 

som består av representanter för Högskolans tre akademier, 

biblioteket, den högskolegemensamma administrationen samt 

studenter, uppdrag att driva och samordna hållbarhetsarbetet 

på Högskolans olika enheter. rektor delar årligen ut Högskolans 

miljöpris som syftar till att uppmärksamma medarbetare som 

gjort särskilt goda insatser inom området. Högskolan har också 

en vicerektor för hållbar utveckling.

 det dagliga miljöarbetet på Högskolan är ett viktigt led i 

visionsarbetet.	Högskolan	har	under	flera	år	nått	högsta	position		

i naturvårdsverkets rankning av statliga myndigheter och Hög-

skolans kompetens inom området efterfrågas. 

 de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av håll-

bar utveckling operationaliseras på Högskolan genom ett sam-

ordnat arbete för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Under hösten 

2015 genomfördes en doktoranddag på Högskolan med syfte 

att utveckla studie- och arbetsmiljön för doktorandkollektivet. 

vid doktoranddagen diskuterades bland annat handledningen 

och kommunikationen mellan handledare och doktorander. 

doktorand dagen blev mycket uppskattad och utgör ett exempel 

på Högskolans målsättning att utveckla arbets- och studie-

miljön.

 det systematiska arbetet inom miljö och kvalitet har 

kommit  långt vilket underlättar för Högskolan att uppfylla de 

ökade  externa kraven inom dessa områden. i diagram 1 visas 

utvecklingen av andelen anskaffningar med miljökrav av totalt 

ekonomiskt värde och sedan 2011 har den andelen stadigt 

ökat.  Personal och studenter kan inrapportera miljö- och kva-

litetsavvikelser i ett ledningssystem  och därefter följa hur dessa 

åtgärdas samt vilka åtgärder som vidtagits för att avvikelsen 

inte ska upp repas i framtiden. en personalutbildning i hållbar 

utveckling	finns	tillgänglig	via	webben.

 

2 Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A.,Wright, T., 2011. Sustainable development: a bird’s eye view. Sustain. 3 (10), 1637-1661.
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D I a g r a m  2 :

Högskolans energiförbrukning i  MWh, 2011–2015
D I a g r a m  1 :

Registrerade anskaffningar med mil jökrav  
– andel av totalt  ekonomiskt värde, 2010 – 2015
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Högskolan i gävle leds av högskolestyrelsen och rektor. 

verksamheten är organiserad i sex enheter under rektor: tre 

akademier som ansvarar för kärnverksamheten, den högsko-

legemensamma administrationen (Hga) som ansvarar för stöd-

verksamheten, rektors kansli som ansvarar för processerna kring 

styrelse, nämnder och rektors beslut och slutligen biblioteket. 

Högskolan har sedan 2012 en vicerektor för hållbar utveckling 

och sedan 2015 en vicerektor för forskning. Prorektor ersätter 

i enlighet med Högskoleförordningen 2 kap. 8§ rektor när hon 

inte är i tjänst och agerar i övrigt som rektors ställföreträdare i 

den utsträckning som rektor bestämmer. 

	 Vid	sidan	av	högskolestyrelse	och	rektor	finns	Utbildnings-	

och forskningsnämnden (UFn). UFn har ett särskilt ansvar för 

kvalitet	och	profilering	och	är	beslutande	i	vissa	frågor	som	rör	

utbildning	och	forskning.	Därutöver	finns	en	forskarutbildnings-

organisation

10 i å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 410 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5

nämnd och en anställningsnämnd som är underställda UFn.

 var och en av de tre akademierna leds av en akademichef 

med stöd av ett akademiråd. varje akademi är i sin tur indelad 

i tre avdelningar, som leds av avdelningschefer. akademi-

organisationen följer inte strikt traditionella fakultetsindelningar, 

utan är tematiskt sammansatt med utgångspunkt i Högskolans  

profilområden: akademin för hälsa och arbetsliv (aHa), 

akademin  för teknik och miljö (aTM) och akademin för utbildning 

och ekonomi (aUe). 

 den högskolegemensamma administrationen (Hga) indelas i 

fyra avdelningar och förvaltningschefens kansli. de fyra avdelning-

arna är avdelningen för kommunikation och strategiska relationer 

(aks), avdelningen för utbildningsstöd (UBs), avdelningen för 

infrastruktur (infra) och avdelningen för personal, ekonomi och 

planering (PeP).

Högskolestyrelse

Rektor 
Prorektor

Vicerektorer 

BibliotekAkademin för 
hälsa och  
arbetsliv 

(AHA) 

Akademin för 
teknik och  

miljö 
(ATM)

Akademin för 
utbildning och 

ekonomi
(AUE)

Högskole- 
gemensam 

administration
(HGA)

Nämnder  
och råd

Rektors kansli
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Utbildningsutbudet vid Högskolan kännetecknas sedan några år 

tillbaka av en ökning av antalet programplatser på bekostnad av 

antalet platser på fristående kurser, vilket varit i enlighet med den 

fastställda utbildnings- och forskningsstrategin. Högskolan har 

dock slagit fast att denna utveckling nu måste bromsas och att 

minst 20 procent av platserna måste vikas för fristående kurser, 

bland annat för att värna möjligheten till kompetensutveckling 

för yrkesverksamma. andelen utbildning på avancerad nivå 

är fortsatt lägre än vad som är önskvärt och vid akademierna 

bedrivs ett utvecklingsarbete för att den avancerade nivån ska 

följa den expansion som pågår inom forskarutbildningen. 

 det programutbud som erbjudits 2015 har präglats av ned-

dragningar och avveckling eller sammanslagning av program, 

vilket resulterat i ett snävare utbud än 2014. Bakom neddrag-

ningarna	ligger	en	strävan	mot	koncentration	och	profilering	av	

utbildningsutbudet, påskyndad av de negativa prognoser för 

utbildningsanslagets utveckling som presenterades under 2014. 

Under 2015 har mer positiva prognoser presenterats, vilket 

lett till att all fortsatt neddimensionering av utbildningsutbudet 

avblåsts. den oförutsedda höjning av Högskolans ramanslag 

som genomfördes i vårändringsbudgeten var välkommen men 

har samtidigt föranlett att Högskolan även detta år gör en 

underproduktion. det faktum att skillnaderna varit stora mellan 

de beslut och de prognoser avseende utbildningsanslaget som 

presenterats under året har varit en märkbart försvårande faktor 

i planeringsarbetet. 

Beslut om utbildningsutbud
Beslut om programutbud fattas årligen i högskolestyrelsen, 

på förslag från rektors beredningsgrupp, bestående av rektor 

(ordförande), de tre akademicheferna, tre representanter för 

Utbildnings- och forskningsnämnden, samt förvaltningschef. 

de främsta utgångspunkterna för utbudsberedningen är före-

gående års programutbud och de styrfaktorer som anges i 

utbildnings- och forskningsstrategin. dessa slår bland annat fast 

att utbildningsprogram endast får erbjudas om god forsknings-

anknytning kan garanteras, samt om programmet motiveras av 

Högskolans verksamhetsidé och vision. därutöver ställs höga 

krav på arbetsmarknadsanknytning och studentefterfrågan. 

 det programutbud som erbjudits under budgetåret 2015 är 

resultatet av utbudsbesluten för läsåren HT2014/vT2015 och 

HT2015/vT2016, som fattades i september 2013 respektive 

2014.	Mellan	utbudsbeslut	och	utbildningsstart	förflyter	för	höst-

terminens del ca 11 månader och för vårterminens del ca 16 

månader, vilket präglar beredningsarbetet och försvårar snabba 

anpassningar till nya behov på arbetsmarknaden. långsiktiga 

samhällsbehov spelar däremot en stor roll i beredningen av 

programutbudet och har bland annat resulterat i att det stora 

flertalet	 av	Högskolans	 utbildningsprogram	 på	 grundnivå	 har	

en tydlig professionsanknytning och är dimensionerade med 

hänsyn till arbetsmarknadens behov.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
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och Högskolan kontinuerligt med att höja kvaliteten på vFU i 

utbildningen. kvalitetsarbetet sker bl.a. genom regelbundna 

enkätundersökningar, där de lokala lärarutbildarna och studen-

terna deltar, samt genom möten mellan Högskolan och lokala 

lärarutbildare och samordnare. 

 vFU inom sjuksköterskeprogrammen är förlagd inom såväl 

öppen som sluten vård. Utbildningen är förlagd till olika orter inom 

gävleborgs län och samverkan i utbildningen sker exempel vis 

genom de kliniska adjunkterna. dessa fungerar som en brygga 

mellan vårdverksamheten och utbildning. inom utbildningen sker 

samverkan  även med norrtälje kommun, där den platsförlagda 

utbildningen vid Campus norrtälje har sin vFU på plats.  

 Socionomprogrammet kan läsas på fem studieorter: gävle, 

Hudiksvall, Bollnäs, norrtälje och södertälje. inom studie-

orternas kommuner får studenterna erbjudande om vFU-plats 

i offentlig och privat verksamhet både inom socialtjänst, 

elevhälsa, landsting och omvårdnad samt vissa frivilligorgani-

sationer. vFU-lärare och vFU-samordnare på Högskolan och 

på studieorterna samverkar för att vFU-kursen och platserna 

ska hålla god kvalité, med verksamma handledare på plats. 

Co-op, utbildning i samarbete med  
det omgivande samhället

denna utbildningsform innebär att studenterna under sin 

studie tid även kan få en anställning hos en arbetsgivare utanför 

Högskolan för att få kunskap och erfarenhet av praktisk tillämp-

ning av utbildningen. Utbildningsformen innebär en förlängning 

av studietiden, som svarar mot anställningstiden. i tabell 1 

redovisas hur volymen helårsstudenter inom Co-op-utbildning 

utvecklats de senaste åren.

 Hösten 2010 startade Högskolan den första Co-op-

utbildningen med inriktning mot energisystem. intresset för 

utbildningen har varit stort från både studenter och företag. i 

dag	finns	ett	80-tal	företag	och	myndigheter	som	samarbetar	

med Högskolan och erbjuder anställning åt studenterna under 

arbetsperioderna. Fler arbetsgivare anmäler kontinuerligt sitt 

intresse. erfarenheterna hittills visar att utbildningsformen skapar 

en nära dialog och innebär fördelar för både studenter, företag 

och Högskolan som tillsammans kan skapa en utbildningsplatt-

form som är högst aktuell mot arbetsmarknadens behov. 

 därutöver presterar studenterna bättre på skriftliga tenta-

mina. Första årskullen gick ut under 2014 och 100 procent av 

studenterna hade arbeten som motsvarade utbildningen inom 

tre månader efter utbildningens slut. Många erbjöds arbete 

redan i samband med examen på de företag de varit kopplade 

till under sin utbildningstid.

 Formatet med Co-op har under 2015 erbjudits på tre hög-

skoleingenjörsprogram och ett kandidatprogram. Möjligheten 

att	 använda	 utbildningsformen	 på	 flera	 program	 undersöks	

kontinuerligt. en förutsättning för att starta en Co-op-utbildning 

är att branschen visar ett tydligt intresse och att prognosen på 

arbetsmarknaden är god.

Samverkan med  
det omgivande samhället

Med utgångspunkt i utbildnings- och forskningsstrategin och 

med stöd av samverkansstrategin arbetar Högskolan  kontinu-

erligt med anpassning av utbildningsutbudet till det omgivande 

samhällets behov. detta konkretiseras genom att Högskolan 

inom olika nätverk och samverkansorgan inhämtar det regionala 

näringslivets och den offentliga sektorns behovsbeskrivningar. 

som regional högskola har Högskolan i gävle lång erfarenhet 

av samverkan med det regionala närings- och kulturlivet, samt 

den offentliga sektorn. Under året har samverkansavtal med 

region gävleborg undertecknats och arbete med att undersöka 

förutsättningarna för samverkansavtal med ytterligare kommuner 

i regionen har inletts. Högskolans rektor har under året besökt 

flertalet	kommuner	i	länet	för	att	diskutera	behovet	av	utbildning	

och forskning.

 exempel på samverkansorgan är regionalt utvecklings-

centrum i gävleborg (rucX), gävleborg Plus (skogsindustriellt 

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

ask som är en arena för kunskap och kompetensutveckling 

som möter samhällets utmaningar inom det sociala fältet och 

regionalt kompetensråd. i beredningen av utbildningsutbudet 

analyserar Högskolan prognoser av arbetsmarknadens behov 

på både regional och nationell nivå. aktuella exempel på ut-

bildningar som kommit till för att möta ett regionalt behov är 

automationsingenjörsutbildningen, Co-op-utbildningarna och 

Grundlärarprogrammet.

 att ta hänsyn till det omgivande samhällets behov är viktigt 

inte bara i planeringen av det kommande utbildningsutbudet. 

även inom ramen för de redan pågående utbildningarna inhämtas 

synpunkter	från	det	omgivande	samhället.	Till	flertalet	utbildnings-

program	 finns	 utbildningsråd	 knutna.	 I	 utbildningsråden	 ingår	

företrädare för yrkesliv/samhälle, studenter och lärare. syftet 

med utbildningsråden är att studenter, lärare och företrädare för 

yrkesliv/samhälle ska kunna påverka utbildningen och anpassa 

den till rådande förhållanden på exempelvis arbetsmarknaden.

Verksamhetsförlagd utbildning

Många av Högskolans utbildningar är professionsutbildningar 

där samverkan är en naturlig del som kommer till uttryck i gäst-

föreläsningar, studiebesök, projektarbeten,  praktik, examens-

arbeten och uppsatser. inom lärar-, sjuksköterske- samt 

socionomutbildningarna inkluderas också verksamhetsförlagd 

utbildning, vFU, hos arbetsgivare. 

 Högskolan har inom rucX samverkansavtal med de tio 

kommunerna i gävleborgs län samt älvkarleby kommun som 

reglerar samverkansformerna för vFU inom lärarutbildningen. 

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

Högskolan avtal med enskilda skolor och förskolor över hela 

landet. avtal har slutits med både kommunala och fristående 

skolor. inom samverkansavtalets ram arbetar både kommunerna 
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Övriga samverkansprojekt 

Projektet FraMFör kan nämnas som en god samverkansinsats 

som görs tillsammans med företagarorganisationerna och kom-

munerna. Projektet innebär att studenter, tillsammans med lärare 

vid Högskolan och en auktoriserad revisor, tar fram de femtio 

mest framgångsrika företagen i gästrikland. Under året har ett 

projekt	med	 finansiering	 från	 Vinnova	 drivits,	 VinnSam,	 vars	

syfte är att stärka samverkansorganisationen. som ett resultat 

av detta har bland annat en samverkansstrategi utarbetats 

och antagits och handlingsplaner vid akademierna utvecklats. 

Tillsammans med Högskolan dalarna har en förstudie genom-

förts angående kTP-konceptet 3. Under året har även projektet 

Forskarna på slottet, en seminarieserie om forskning för företag 

på gävle slott, avslutats. Högskolan har tillsammans med kom-

munerna startat ett projekt inom yrkeshögskolan. syftet är att 

tillsammans skapa bättre förutsättningar för yrkeshögskolan i 

regionen. Högskolan driver själv inga yrkeshögskoleutbildningar, 

men är huvudman för projektet.

 Personal- och arbetslivsprogrammets upplägg med fadder-

företag har fortsatt. Högskolan ser det också som prioriterat att 

arbeta för att stärka studenternas kontakter med det omgivande 

samhället. Två sätt att arbeta för detta är att verka för studen-

ternas möjligheter till extrajobb och förutsättningar att planera 

den egna karriären efter utbildningen. Högskolan genomförde 

en exjobbsdag och två sommarjobbsdagar under våren 2015. 

Högskolans Mötesplats besöks av arbetsgivare och andra som 

vill träffa studenterna. Förutom detta har lokaler upplåtits för fem 

arbetsmarknadsdagar arrangerade av studenterna under året. 

Högskolan har också deltagit på regionens största industrimässa 

Företagarforum med forskarseminarier.

 Ytterligare en kanal för att stärka samverkan med det 

omgivande samhället är stipendieverksamheten. donatorer är 

lokala och regionala företag, kommuner, föreningar och andra 

organisationer. Högskolan delar årligen ut ett arbetsmiljöpris 

till ett företag som bedriver ett gott arbetsmiljöarbete och som 

också visar på goda resultat och lönsamhet. Priset delas ut 

vid den årliga regionala företagargalan eldklotet. Mottagare av 

priset tas fram genom en nomineringsprocess och arbete i en 

jury bestående av högskolans forskare.

Utbildningsutbud

ökningen av antalet helårsstudenter inom program och minsk-

ningen	inom	fristående	kurs	är	en	trend	som		gäller	för	flertalet	

universitet och högskolor i sverige. dock minskade även antalet

program och programinriktningar vid Högskolan i gävle mellan  

2014 och 2015, från 52 till 47 (se tabell 2). som en anpassning 

till ett kraftigt sjunkande prognosticerat utbildningsanslag och 

i	 en	 strävan	efter	 tydligare	profilering	och	koppling	av	utbild-

ningsutbudet till Högskolans vision beslutade Högskolan 2014 

om nedläggning av fem utbildningsprogram: Hälsopedagogiska 

programmet, Trädgårdsmästarprogrammet, Programmet för 

3 Knowledge Transfer Partnership. Konceptet innebär i korthet att en nyligen  
examinerad akademiker från högskolan genomför ett strategiskt kvalificerat  
utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen.

TaBEll 1  
antal  helårsstudenter inom Co-op utbi ldning,  

2013 – 2015

Co-op 2015 2014 2013 

automationsingenjör 26 16 8

 kvinnor 2 1 0

 Män 23 14 8

Energisystemingenjör 62 68 54

 kvinnor 16 17 12

 Män 46 51 42

Maskiningenjör 81 71 39

 kvinnor 12 10 8

 Män 70 61 32

Miljöteknik – vatten, återvinning 52 45 32

 kvinnor 23 20 15

 Män 29 26 17

Totalt 221 200 134
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fristående studenter minskar något  på vårterminen, men ökar 

på höstterminen. den samlade bilden blir att det sammanlagda 

kursutbud som varit tillgängligt för fristående studenter under 

2015 minskat med 39 kurser på vårterminen, medan det på 

höstterminen i princip varit oförändrat i förhållande till 2014. 

Minskningen av det fristående kursutbudet har uppmärksam-

mats och föranlett ett planeringsdirektiv till verksamheten om att 

minst 20 procent av helårsstudenterna ska vikas för fristående 

kurs. resultatet för 2015 är 21 procent av helårsstudenterna 

inom fristående kurs.

 Utbildningens volymer
För att redovisa utbildningsvolymer används måtten helårsstu-

denter (HsT) och helårsprestationer (HPr). en helårsstudent 

motsvarar de studier som en person bedriver på heltid under 

ett år, d.v.s. 60 högskolepoäng. en helårsprestation motsvarar 

examination av 60 högskolepoäng under ett år. antalet helårs-

studenter låg vid halvårsskiftet 2015 på en något lägre nivå än 

2014, men stannar vid årsskiftet på en något högre nivå än 2014 

(se diagram 3). detta förklaras av att Högskolan beviljades ett 

utökat utbildningsanslag i vårändringsbudgeten och till följd 

av det utökades antagningen till både program och fristående 

kurs. den största utökningen skedde dock inom program, vilket 

förutses föranleda en fortsatt ökning av antalet helårsstudenter 

under kommande år. 

 i fördelningen mellan kvinnor och män ser vi liksom föregående  

år en övervikt av kvinnor såväl bland de programstuderande som 

bland de fristående studenterna. dock minskar skillnaden något  

i båda kategorierna 2015 jämfört med 2014, och 2014 jämfört 

med 2013, vilket innebär att vi kan ana en utveckling i riktning 

mot en jämnare könsfördelning bland studenterna (tabell 4).

professionellt skrivande, Informatörsprogrammet och Ekonomisk 

fastighetsförvaltning, samtliga kandidatprogram. därutöver 

avvecklades den internationella inriktningen i Socionom-

programmet. Yrkeslärarprogrammet är inte avvecklat, men har 

under 2015 inte antagit några nya studenter. delar från vissa 

av de avvecklade programmen har sedan legat till grund för 

kandidatprogrammen Kommunikationsprogrammet och Folk-

hälsostrateg för hållbar utveckling, som kommer att erbjudas 

2016.	För	2015	års	utbud	fick	detta	till	följd	att	antalet	program	

som leder till generell examen på grundnivå (i samtliga fall avses 

kandidatexamen) minskade från 17 till 15 och program som 

leder till yrkesexamen på grundnivå minskade från 13 till 11 (se 

tabell 2). Bland de program som leder till en generell examen på 

avancerad nivå har det internationella masterprogrammet Master 

Programme in Sustainable Energy Engineering utgått. Under 

året har ett nytt masterprogram i socialt arbete med tematisk 

anknytning till området hälsa och ohälsa i sociala sammanhang 

samt hälsofrämjande arbetsliv inrättats. Programmet kommer 

att starta höstterminen 2016.

 av de 47 utbildningsprogram som erbjudits under året  står nio 

för strax över hälften av helårsstudenterna. Bland dessa utmärker  

sig Sjuksköterskeprogrammet och Ekonomprogrammet  som till-

sammans står för 24 procent av programstudenterna. därefter 

följer i fallande ordning Förskollärarprogrammet, Grundlärar-

programmet (tre inriktningar), Fastighetsmäklar programmet, 

Socionomprogrammet och Ämneslärarprogrammet, samtliga 

med över 200 helårsstudenter vardera. endast 7 procent av 

helårsstudenterna studerar på avancerad nivå (se tabell 5).

 kurser som inte ingår i program och alltså endast antar 

fristående studenter minskar mellan 2014 och 2015 med 31 

unika kurser på vårterminen och 17 på höstterminen (se tabell 

3). Utbudet av program kurser som också är tillgängliga för 
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Tabell 3  
Kursutbud, 2013– 2015

  Vårterminen 2015 Höstterminen 2015

   kurser tillfällen kurser tillfällen

endast studerande inom fristående kurs 72 88 95 106

studerande inom både program och  
fristående kurs 110 111 153 158

endast studerande inom program 206 330 195 315

kurser/tillfällen utan registrerade studenter * 50 61 30 37

Summa 438 590 473 616

    

  Vårterminen 2014 Höstterminen 2014

   kurser tillfällen kurser tillfällen

 endast studerande inom fristående kurs 103 116 112 123

 studerande inom både program och  
 fristående kurs 118 120 135 140

 endast studerande inom program 189 311 218 345

 kurser/tillfällen utan registrerade studenter* 54 60 43 52

 Summa 464 607 508 660

 

  Vårterminen 2013 Höstterminen 2013

   kurser tillfällen kurser tillfällen

 endast studerande inom fristående kurs 121 129 134 144

 studerande inom både program och  
 fristående kurs 203 255 174 235

 endast studerande inom program 130 196 168 243

 kurser/tillfällen utan registrerade studenter * 108 108 61 61

 Summa 562 688 537 683

* Kurser som erbjudits och haft sökande men som ställts in, vanligtvis till följd av för få sökande.

Tabell 2  
Programutbud, 2013 – 2015

 

  2015 2014 2013

 Program/inriktningar som leder till  
 generell examen, grundnivå 15 17 17

 Program/inriktningar som leder till  
 generell examen, avancerad nivå 13 14 12

 Program/inriktningar som leder till  
 yrkesexamen, grundnivå 11 13 12

 Program/inriktningar som leder till  
 yrkesexamen, avancerad nivå 5 5 5

 övriga* 3 3 3

 Summa 47 52 49

* Basår, bastermin och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

notering: Principen för att räkna antal program ändras 2015 i förhållande till föregående år på så 
sätt att inriktningar inom program också räknas. Totalt antal program 2015 enligt tidigare sätt att 
räkna är 39.

Diagram 3 
Utveckl ing av helårsstudenter och helårsprestat ioner, 

2008–2015

Helårsstudenter Helårsprestationer
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TaBEll 5  
antalet helårsstudenter och helårsprestationer på respektive nivå samt prestationsgrad för dessa, 2013– 2015

     HST   HPR   Prestationsgrad

    2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

 Förberedande nivå 91 92 97 63 59 67 69 % 65 % 69 %

  kvinnor 26 29 29 16 17 20 60 % 59 % 69 %

  Män 65 62 68 47 42 47 73 % 67 % 69 %

 grundnivå 5 306 5 244 5 596 4 257 4 347 4 472 80 % 83 % 80 %

  kvinnor 3 495 3 523 3 773 2 938 3 061 3 107 84 % 87 % 82 %

  Män 1 811 1 721 1 823 1 319 1 285 1 365 73 % 75 % 75 %

 avancerad nivå 399 343 382 295 270 292 74 % 79 % 76 %

  kvinnor 249 207 232 178 155 168 71 % 75 % 72 %

  Män 149 137 150 118 116 124 79 % 84 % 83 %

 Ospecificerat* 9 6 9 3 4 9 39 % 71 % 101 %

  kvinnor 6 1 3 2 3 4 30 % 253 % 144 %

  Män 3 5 6 2 1 5 55 % 23 % 79 %

 Totalt 5 805 5 685 6 084 4 618 4 680 4 841 80 % 82 % 80 %

 * ospecificerade helårsstudenter avser utresande helårsstudenter.

TaBEll 4  
antal  helårsstudenter och helårsprestat ioner inom program och fr istående kurser

samt prestat ionsgrad för dessa 2013– 2015

    

   HST   HPR   Prestationsgrad

   2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

Program 4 516 4 338 4 187 3 934 3 853 3 654 87 % 89 % 87 %

 kvinnor 3 024 2 936 2 856 2 705 2 697 2 529 89 % 92 % 89 %

 Män 1 492 1 402 1 331 1 230 1 156 1 125 82 % 82 % 85 %

Fristående kurser 1 289 1 347 1 897 684 827 1 187 53 % 61 % 63 %

 kvinnor 752 824 1 181 428 539 771 57 % 65 % 65 %

 Män 537 523 716 256 288 416 48 % 55 % 58 %

Totalt 5 805 5 685 6 084 4 618 4 680 4 841 80 % 82 % 80 %
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DiagRaM 5

Fördelning av helårsstudenter på  
utbi ldningsnivåer,  2015
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Högskolans största programområde, räknat i antal helårsstu-

denter, är lärar- och förskollärarutbildningar, som står för strax 

över 19 procent av programstudenterna. På samma nivå, strax 

under 19 procent, kommer företagsekonomiska utbildningar 

(Ekonomprogrammet, Fastighetsmäklarprogrammet och Eko-

nomisk fastighetsförvaltning). Program som leder till en reglerad 

yrkesutbildning står för 48 procent av programstudenterna. 

Fördelning mellan program och kurser

Som	 framgår	 av	 diagram	 4	 återfinns	 79	 procent	 av	 helårs-

studenterna på program. andelen helårsstudenter inom fristå-

ende kurs minskar något i förhållande till föregående år och 

landar på 21 procent för budgetåret 2015. Minskningen är inte 

lika kraftig som mellan åren 2013 och 2014, men stämmer väl 

överens med den generella utveckling som pågått under ett 

flertal	år.	Minskningen	beror	inte	på	ett	minskat	studentunderlag	

utan på minskat utbud. Höstterminen 2014 var det genomsnitt-

liga antalet antagna studenter per kurstillfälle 20,7 och höst-

terminen 2015 var motsvarande siffra 23,3. det har således inte 

skett en minskad antagning per kurstillfälle mellan åren, vilket 

innebär att den totala minskningen i antalet helårsstudenter inom 

fristående kurs förklaras av det minskade utbudet av fristående 

kurser. inom program ökar antalet helårsstudenter och andelen 

programstudenter i förhållande till fristående studenter, vilket 

förutom det minskade utbudet av fristående kurser förklaras av 

en ökad antagning till programutbildning, inte minst på program 

som leder till yrkesexamen.

 Prestationsgrad anges här som antalet HPr dividerat med 

antalet HsT. detta ger ett mått på aggregerad nivå, vilket 

innebär att det inte är prestationsgraden hos enskilda stu-

denter som mäts utan att det tvärt om till största del är olika 

individer som står för HsT och HPr. eftersom måttet inte visar 

prestationsgrad på individnivå är det känsligt för förändringar 

i dimensioneringen av utbildningarna. om antagningen ökar 

markant, kommer den studentpopulation som ger upphov till 

HsT-registreringar att vara större än den som ger upphov till 

HPr-registreringar och prestationsgraden kommer till följd av 

detta att sjunka. Motsvarande gäller då antagningen minskar, 

d.v.s. att prestationsgraden då ökar. av tabell 4 framgår att 

prestationsgraden på aggregerad nivå minskar tämligen kraftigt 

mellan 2014 och 2015 i kategorin fristående kurs. även om en 

faktisk minskning i andelen studenter  som klarar sina kurser 

inte kan uteslutas, är sannolikheten större att minskningen för-

klaras av den utökade antagning som skett under året till följd 

av det höjda utbildningsanslaget. antalet helårsprestationer har 

under 2015 månad för månad legat ca 140 – 160 HPr lägre än 

föregående år. antalet helårsstudenter låg på samma sätt 150 

HsT lägre än 2014 i januari, men endast 60 HsT lägre vid årets 

slut. detta visar att antalet HsT inom fristående kurs förvisso 

minskat under året, men att minskningen hejdats under året. 

Utvecklingen för helårsprestationerna, som registreras senare, 

hinner då inte med att vändas, utan släpar efter och får till följd 

en lägre prestationsgrad för helåret. 
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TaBEll 6 
Prestationsgrad för de olika utbildningsformerna, 2013– 2015

     Campus   Distans

    2015 2014 2013 2015 2014 2013

 Program 89 % 89 % 89 % 84 % 88 % 84 %

  kvinnor 92 % 93 % 91 % 86 % 90 % 85 %

  Män 85 % 83 % 86 % 72 % 81 % 80 %

 Fristående kurser 72 % 86 % 81 % 48 % 54 % 57 %

  kvinnor 73 % 91 % 83 % 53 % 60 % 61 %

  Män 71 % 81 % 80 % 41 % 45 % 49 %

Campus

Distans

45 %

55 %

DiagRaM 6  
Fördelning av helårsstudenter på campus- 

respektive distansutbi ldning, 2015

DiagRaM 4 
Fördelning av helårsstudenter på program respektive 

fr istående kurser,  2008–2015

Program Fristående kurser

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



18 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 518 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5

TaBEll 7

antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom  
campus- respektive distansutbildning samt prestationsgrad för dessa, 2013– 2015

     HST   HPR   Prestationsgrad

    2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013

 Campus 3 164 3 233 3 376 2 780 2 877 2 967 88 % 89 % 88 %

  kvinnor 1 843 1 930 2 052 1 673 1 797 1 843 91 % 93 % 90 %

  Män 1 321 1 303 1 324 1 107 1 080 1 124 84 % 83 % 85 %

 Distans 2 632 2 446 2 699 1 838 1 803 1 874 70 % 74 % 69 %

  kvinnor 1 928 1 829 1 982 1 460 1 439 1 456 76 % 79 % 73 %

  Män 705 617 717 378 364 417 54 % 59 % 58 %

 Ospecificerat* 9 6 9      

  kvinnor 6 1 3      

  Män 3 5 6      

 Totalt 5 805 5 685 6 084 4 618 4 680 4 841 80 % 82 % 80 %

  * ospecificerade helårsstudenter avser utresande helårsstudenter.

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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Fördelning mellan utbildningsnivåer

antalet helårsstudenter på avancerad nivå ökar från 6 procent 

2014 till 7 procent 2015. medan den förberedande nivån (basår 

och bastermin) liksom föregående år svarar för 2 procent av 

helårsstudenterna (tabell 5). den absoluta merparten helårs

studenter återfinns dock, liksom tidigare år, på grundnivån. Det 

finns tre förklaringar till detta förhållande. Den första är att det 

programutbud som erbjudits – räknat i antal program – haft en 

tydlig övervikt av program på grundnivå. En annan förklaring är 

att magister- och masterprogram är kortare än kandidatprogram 

och reglerade yrkesprogram på grundnivå, vilket innebär att varje 

student genererar färre HST under sin studietid än motsvarande 

på grundnivåprogrammen. En tredje förklaring står att finna 

i söktrycket. det genomsnittliga antalet förstahandssökande 

till program på grundnivå uppgick till 114 höstterminen 2015, 

medan motsvarande siffra för program på avancerad nivå var 

30. Ett otillräckligt söktryck gör det till ett större risktagande att 

utveckla och lansera nya program. detta till trots har Högskolan 

en tydlig ambition att utöka sitt utbildningsutbud på avancerad 

nivå och att på sikt också öka andelen helårsstudenter på 

avancerad nivå.

Fördelning mellan campus-  
och distansutbildning

andelen helårsstudenter inom distansutbildning uppgick 2015 

till 45 procent ( se diagram 6). Det innebär en ökning med 2  

procentenheter mellan 2014 och 2015 (tabell 7). Mellan åren 

2013 och 2014 skedde en förändring i samma storleksordning 

men i motsatt riktning, vilket tyder på att förändringen ligger 

inom ramen för en normal variation. Högskolan har ingen ut

talad ambition att öka andelen utbildning på distans. Däremot 

bidrar digitaliseringen inom undervisningen till att gränsen mellan 

distansutbildning och campusförlagd utbildning blir mindre tydlig 

och att gränsdragningen över tid blir mindre relevant.

Examina
Tabell 8 beskriver utvecklingen av antal utfärdade examina i olika 

kategorier från 2013 till 2015. Två nya examina gör sitt inträde i 

tabellen 2015, nämligen förskollärarexamen och grundlärarexa

men med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1–3, vilka tillsammans svarar för en ökning på 108 exa

mina inom lärar- och förskollärarutbildningen. Denna balanseras 

av en minskning på 154 examina på lärar-/förskollärarområdet 

som utfärdas i enlighet med äldre examensordningar (Barn- och 

ungdomspedagogisk examen; lärarexamen, förskola/tidigare år; 

lärarexamen, senare år/gymnasiet i tabell 8). Även antalet yrkes

lärarexamina minskar till följd av att programmet inte erbjudits 

sedan höstterminen 2013, medan antalet ämneslärarexamina 

ökar med 13. Sammantaget inom kategorin lärar- och förskol

lärarexamina sker alltså en minskning med 21 procent, att 

jämföra med en nästan 90-procentig ökning mellan åren 2013 

och 2014. Det finns dock inget som tyder på att färre lärare och 

Tabell 8

Utfärdade examina, 2013– 2015

   2015 2014 2013

Yrkesexamina    

 Barn- och ungdomspedagogisk examen 1  

 Förskollärarexamen 92  

 Grundlärarexamen med inriktning mot  
 arbete i förskoleklass och  
 grundskolans årskurs 1–3  16  

 Högskoleingenjörsexamen 88 56 60

 Lärarexamen, förskola/tidigare år 29 189 103

 Lärarexamen, senare år/gymnasiet 27 23 29

 Sjuksköterska 148 137 145

 Socionomexamen 66 62 74

 Specialistsjuksköterskeexamen 26 35 15

 Yrkesärarexamen 11 31 

 Ämneslärarexamen  24 11 

Yrkesexamina summa 528 544 426

Generella examina    

 Högskoleexamen   

  Högskoleexamen 68 69 62

 Högskoleexamen summa 68 69 62

 Kandidatexamen   

  Ekonomie kandidatexamen 132 105 78

  Fi losofie kandidatexamen 484 464 399

  Teknologie kandidatexamen 27 51 31

 kandidatexamen summa 643 620 508

 Magisterexamen   

  Ekonomie magisterexamen 24 18 17

  Fi losofie magisterexamen 55 106 70

  Medicine magisterexamen  1 

  Teknologie magisterexamen 12 22 24

 magisterexamen summa 91 147 111

 Magisterexamen med ämnesbredd   

  Magisterexamen med ämnesbredd 3  

 magisterexamen med ämnesbredd  
 summa 3  

 Masterexamen   

  Fi losofie masterexamen 5  

  Teknologie masterexamen 24 42 26

 masterexamen summa 29 42 26

 Övrig examen   

  Intyg examen 2  

 Övrig examen Summa 2  

Generella examina summa 836 878 707

Totalsumma 1364 1422 1133
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TaBEll 10 

antal  nybörjare inom bristyrkesutbi ldningar,  2013– 2015

   2015   2014   2013 

   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Förskolelärare 148 14 162 95 4 99 65 7 72

 Förskollärarprogrammet 148 14 162 95 4 99 65 7 72

grundlärare 87 12 99 61 5 66 57 4 61

 grundlärarprogrammet  
 inriktning förskola och årskurs 1-3 87 12 99 61 5 66 57 4 61

Högskoleingenjörer 40 140 180 43 125 168 44 134 178

 automationsingenjör, Co-op 2 20 22 2 12 14 1 15 16

 Byggnadsingenjör 11 35 46 11 22 33 11 23 34

 dataingenjörsprogrammet 3 22 25 2 26 28 2 20 22

 ekonomiingenjörsprogrammet 18 16 34 16 12 28 13 22 35

 elektroingenjörsprogrammet 0 4 4            

 elektronikingenjörsprogrammet 0 0 0 1 3 4 3 7 10

 energisystemingenjör, Co-op 4 14 18 6 20 26 12 18 30

 Maskiningenjör, Co-op 2 29 31 6 29 35 2 29 31

Kompletterande pedagogisk utbildning 25 15 40 25 12 37 18 11 29

 kompletterande pedagogisk utbildning 25 15 40 25 12 37 18 11 29

Sjuksköterskor 193 31 224 195 30 225 213 14 227

 sjuksköterskeprogrammet 193 31 224 195 30 225 213 14 227

Specialistsjuksköterskor 35 0 35 41 0 41 48 1 49

 inriktning distriktssköterska 15 0 15 23 0 23 27 0 27

 inriktning vård av äldre 20 0 20 18 0 18 21 1 22

Sjuksköterskeprogrammet, 
uppdragsutbildning i Kina 84 3 87 80 4 84      

Totalsumma 612 215 827 540 180 720 445 171 616

TaBEll 9

antal  helårsstudenter inom bristyrkesutbi ldningar,  2013– 2015

   2015   2014   2013

   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

 Förskollärare 274 16 290 284 18 302 343 19 363

 grundlärare med inriktning mot arbete i  
 förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3  166 15 182 126 15 140 115 18 132

 Högskoleingenjörer 107 287 394 99 267 366 81 214 295

 kompletterande pedagogisk utbildning 28 14 42 27 14 41 20 13 33

 sjuksköterskor 510 59 569 495 46 541 456 38 493

 specialistsjuksköterskor 33 0 33 40  40 38 0 38

 sjuksköterskeprogrammet, 
 uppdragsutbildning i kina 59 3 61 19 1 20   

 Totalsumma 1178 394 1572 1090 360 1450 1052 302 1354
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notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
              observera att Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning i Kina nu särredovisas.
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förskollärare utbildas, utan fenomenet ska förstås i ljuset av att 

en examensordning fasas ut och en annan fasas in, vilket ger 

upphov till skarveffekter.

 antalet högskoleingenjörsexamina, som minskade något 

mellan 2013 och 2014, stiger mellan 2014 och 2015 med 54 

procent, vilket dels är en följd av att antalet studenter i ingenjörs-

utbildningen successivt ökar, dels är en effekt av att de studenter 

som läst med förlängt Co-op-upplägg nu börjar vara framme 

vid examen. de största teknikområdena är byggnadsteknik och 

lantmäteriteknik som tillsammans svarar för knappt hälften av 

de högskoleingenjörsexamina som utfärdats under året.

 antalet högskoleexamina ligger stabilt med ett antal mellan 

60 och 70 över åren, trots att Högskolan avvecklat alla program-

utbildningar som leder till högskoleexamen. närmare hälften 

av de högskoleexamina som utfärdats under 2015 är dock 

kopplade till det avvecklade Serie- och bildberättarprogrammet, 

vilket kan ge en föraning om att antalet högskoleexamina kan 

minska till 2016.

 Bland de generella examina kan noteras att examen på 

grundnivå ökar något jämfört med föregående år medan avan-

cerad nivå minskar. det går dock inte att utläsa någon trend.

Utveckling inom  
bristyrkesutbildningar

Som	 bristyrkesutbildningar	 klassificeras	med	 utgångspunkt	 i	

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och 

högskolor utbildningar som leder till  civilingenjörsexamen, 

högskoleingenjörsexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, 

specialistsjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. därutöver 

meddelar regleringsbrevet för 2015 beslut om utbyggnad av 

vissa utbildningar som leder till yrkesexamen under 2015 och 

2016. För Högskolan i gävle berörs sjuksköterskeutbildningen, 

specialistsjuksköterskeutbildningen, grundlärarutbildningen med 

inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1– 3, den 

kompletterande pedagogiska utbildningen (kPU) till ämneslärare 

och förskollärarutbildningen av den begärda utbyggnaden. 

sammantaget redovisas således de utbildningar som framår 

av tabell 9 och 10.

 i det följande förekommer tre olika mätvärden: antal sökande, 

som ger en bild av studenternas efterfrågan; antal antagna, som 

visar hur Högskolan dimensionerat sin antagning och slutligen 

antal programnybörjare som visar hur många studenter som fak-

tiskt påbörjat sina programstudier. antalet programnybörjare kan 

vara lägre än antal antagna i de fall antagna studenter inte tagit 

sin plats i anspråk. Uppgifter om sökande och antagna hämtas 

från UHr:s statistik, medan uppgifter om antal programnybörjare 

hämtas från ladok och redovisas i tabell 10.

Högskoleingenjörsutbildning

Högskolan har under 2015 erbjudit sju program som leder till 

högskoleingenjörsexamen: Automationsingenjör, Elektroingenjör, 

Dataingenjör, Byggnadsingenjör, Maskiningenjör, Energisystem-

ingenjör och Ekonomiingenjör. Under året har därutöver beslut 

fattats om att inrätta ett miljöingenjörsprogram. Hösten 2015 

samlade högskoleingenjörsprogrammen sammanlagt 166 för-

stahandssökande och 189 studenter antogs, vilket var en liten 

ökning i förhållande till de två föregående åren.

Sjuksköterske- och  
specialistsjuksköterskeutbildning

Sjuksköterskeprogrammet är Högskolans största program-

utbildning, i helårsstudenter räknat. Budgetåret 2015 stod 

programmet för strax över 12 procent av det totala antalet 

anslagsfinansierade	 helårsstudenter.	 Utöver	 ca	 200	 anslags-

finansierade	utbildningsplatser	årligen	har	ytterligare	112	utbild-

ningsplatser erbjudits under 2015 som uppdragsutbildning, dels 

på uppdrag av region gävleborg (25 platser), dels på uppdrag 

av och i samarbete med lishui University i kina (87 platser). 

samarbetet med lishui University beskrivs närmare under 

Uppdragsutbildning.	Antagningen	 till	 den	 anslagsfinansierade	

sjuksköterskeutbildningen utökades från 213 studenter 2014 

till 234 studenter 2015 med anledning av det särskilda uppdrag 

om utökning av vissa bristyrkesutbildningar som meddelades 

i regleringsbrevet. den utökade antagningen har dock inte 

resulterat	i	fler	programnybörjare.

 Högskolan har under året erbjudit specialistsjuksköterske-

utbildning med två inriktningar: vård av äldre och distrikts-

sköterska.  Under året har beslut fattats i högskolestyrelsen om 

att i utbildningsutbudet återuppta inriktningar mot intensiv vård 

och anestesi. studenter kommer att antas till dessa inriktningar 

höstterminen 2016. Till följd av vikande söktryck har det under 

2015 inte varit möjligt att utöka antagningen till specialistsjuk-

sköterskeutbildningen.

Lärar- och förskollärarutbildning

Högskolan i gävle har examensrätt för samtliga lärar- och förskol-

lärarexamina och har under 2015 erbjudit utbildnings program till 

alla examina utom ämneslärarexamen 7–9  och yrkes lärarexamen. 

Tillsammans utgör lärar- och förskollärarutbildningar Högskolans 

största programkategori, i helårs studenter räknat. Förskollärar-

programmet hade höstterminen 2015 det fjärde högsta antalet 

förstahandssökande bland de 20 läro säten som erbjuder ut-

bildningen och Förskollärarprogrammet  är också sett till antalet 

helårsstudenter ett av Högskolans största program. Höst terminen 

2015 antogs 170 studenter till Förskollärarprogrammet, vilket 

är mer än en fördubbling jämfört med 2013. den kraftiga ut-

byggnaden  motiveras delvis av det särskilda uppdraget och 

motsvarar en utökning på 63 program nybörjare, vilket nästan är 

en fördubbling av det särskilda uppdragets mål på 35 ytterligare 

programnybörjare. dock ökade antagningen redan 2014 från 80 

till 100 studenter och utbyggnaden ska förstås även i ett regionalt 

kompetensförsörjningsperspektiv, där Högskolan i dialog med 

regionens	kommuner	identifierat	ett	behov	av	uppdimensionering.	

 Högskolan erbjuder samtliga tre inriktningar inom grund-

lärarutbildningen,	men	avsätter	fler	platser	till	 inriktningen	mot	
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förskoleklass och grundskolans årskurs 1 – 3, där behovet 

bedöms vara störst. Höstterminen 2015 antogs 100 studenter 

till inriktningen F–3, och 55 studenter vardera till inriktningarna 

4–6 och fritidshem. den utökade antagningen motsvarar 33 

fler	programnybörjare,	vilket	ligger	strax	över	det	särskilda	upp-

dragets mål på 25.

 den kompletterande pedagogiska utbildningen (kPU) ökade 

2015 antagningen från 40 till 71 studenter, med anledning av det 

särskilda uppdraget. den utökade antagningen har resulterat i 

tre	fler	programnybörjare	än	föregåendeår	(se	tabell	10),	vilket	

inte når upp till det särskilda uppdragets mål på 25. 

Rekrytering
Marknadsföring

Under 2015 har Högskolan i gävle fortsatt det långsiktiga arbetet 

med att stärka varumärket och marknadsföra utbudet av utbild-

ningsprogram till den prioriterade målgruppen 18–25-åringar. 

Huvudbudskapet har varit ”vad framtiden behöver” där kom-

munikationen	sker	via	figuren	Einstein.	

 Marknadsföringen har i huvudsak genomförts i en kampanj 

under våren 2015. grunden har varit ”Talangtestet ”på Face-

book	 där	 en	 persons	 facebookflöde	 skannas	 av	 och	 utifrån	

vad personen  gillat och kommenterat får personen tips på ett 

utbildningsprogram och information om det. För att uppträda 

konsekvent och som tidigare möta målgruppen på dess arena 

har kampanjen i övrigt bestått av utomhusreklam (inklusive 

tunnel	banan),	webb,	sociala	medier	samt	print.	Sju	nya	filmer	

på	15	sekunder	vardera	har	producerats.	I	filmerna	filosoferar	
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TaBEll 11 

ansökningar t i l l  program och kurser,  2013– 2015

   2015   2014   2013

   ht vt ht vt ht vt    

Program      

Totalt antal ansökningar 28 644 7 045 28 349 5 297 22 722 5 539

 kvinnor 19 876 5 145 19 849 3 768 15 867 4 142

 Män 8 768 1 900 8 500 1 529 6 855 1 397

Sökande i första hand 5 430 1 350 5 026 1 325 4 311 1 166

 kvinnor 3 778 936 3 490 895 2 948 827

 Män 1 652 414 1 536 430 1 363 339

antagna 2 778 364 2 289 465 1 919 482

 kvinnor 1 735 224 1 411 295 1 191 345

 Män 1 043 140 878 170 728 137

Kurser      

Totalt antal ansökningar 22 610 21 104 27 392 20 318 27 242 27 326

 kvinnor 14 833 13 726 18 919 13 415 18 737 18 588

 Män 7 777 7 378 8 473 6 903 8 505 8 738

Sökande i första hand 5 119 5 584 6 201 5 481 6 227 6 204

 kvinnor 3 488 3 737 4 374 3 708 4 424 4 267

 Män 1 631 1 847 1 827 1 773 1 803 1 937

antagna 13 454 11 256 13 120 12 224 12 143 13 549

 kvinnor 8 480 7 149 8 520 8 001 8 243 8 941

 Män 4 974 4 107 4 600 4 223 3 900 4 608

notering: siffrorna som redovisas är från Universitets- och högskolerådets (UHr) antagningssta-
tistik. i årsredovisningen för 2014 används siffror från ett eget uttag ur nya-databasen eftersom 
redovisningskrav på könsindelning tillkom och UHr:s siffror då inte var könsindelade. För 2015 
finns dock könsindelning med i databasen och vi återgår därför till att använda UHr:s siffror. 
       
notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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einstein om alltifrån att söka till tv-serien Paradise Hotel till att ta 

en	bra	selfie.	Budskapet	i	filmerna	är	”Kasta	inte	bort	din	talang”.	

 den samlade utbildningsinformationen om Högskolans 

utbildningsutbud – program och kurser – presenteras i en 

programkatalog och en kurskatalog samt genom exponering 

på	webbplatsen	hig.se.

Mässor, besök och det personliga mötet

Under året har Högskolan medverkat vid större student- och 

utbildningsmässor i göteborg, stockholm samt sundsvall. 

antalet externa besök på gymnasieskolor, arbetsförmedlingar, 

komvux och andra arrangemang för utbildning i gävleborgs, 

dalarnas, Uppsala och stockholms län har under året varit 

cirka 30. Högskoledagar, det vill säga när Högskolan tar emot 

elever från gymnasieskolor, har arrangerats vid ett tillfälle under 

året. i maj besökte drygt 600 gymnasieelever i årskurs två från 

Hälsinglands samtliga gymnasieskolor Högskolan.

 Högskolan har även deltagit i ”Utbildningschansen” som 

arrangeras av vuxenutbildningen i gävle kommun varje månad. 

eventet riktar sig till arbetslösa i alla åldrar.  

 Tillsammans med gävle kommun deltog Högskolan på 

Bråvallafestivalen	i	juni	samt	på	Get	Away	Rock	Festival	i	Gävle	

i början av augusti. i mars arrangerade Högskolan ett öppet 

Hus med ca 250 besökare. Högskolan var också matchvärd 

på gavlerinken i februari samt på gavlevallen i september. 

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

Högskolans	event	 finns	möjligheten	Skugga	en	 student.	Den	

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

en student på det aktuella programmet som berättar om utbild-

4  Lokalt center för omställning- och kompetensinsatser

ningen	och	visar	runt	på	Högskolan.	Det	finns	också	möjlighet	

att vara med på någon föreläsning. Under 2015 har Högskolan 

tagit emot 20 personer som skuggat någon av våra studenter.

Under året har Högskolan regelbundet tagit emot grupper från 

arbetsförmedlingen och aktörer knutna till arbetsförmedlingen. 

Under dessa besök får grupperna information om Högskolan 

och våra utbildningar, hur det är att studera på högskola samt en 

kortare guidad tur i våra lokaler. arbetsförmedlingarna runt om i 

länet arrangerar även ett antal utbildningsmässor där Högskolan 

varit en självklar aktör. 

Breddad rekrytering

Högskolan arbetar aktivt med breddad rekrytering där aktivi-

teterna i huvudsak varit inriktade mot tre fokusområden: mot-

tagandet av nya studenter, genomströmning samt rekrytering 

av nya studentgrupper. en viktig del i Högskolans arbete för 

breddad rekrytering är projektet Teknikerjakten som syftar till 

att väcka och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos 

ungdomar	 i	Gävle	 och	Älvkarleby.	 Projektet	 delfinansieras	 av	

e. J ljungbergs utbildningsfond och innebär att Högskolan 

ger ungdomar i dessa kommuner möjlighet att se och uppleva 

vad som sker vid Högskolan inom naturvetenskap och teknik. 

 som en del i den breddade rekryteringen har Högskolan även 

tagit emot grupper med utländsk bakgrund från högstadieskolor 

och arbetslösa från projekt knutna till arbetsförmedlingen som 

exempelvis lok-center 4  i sandvikens kommun. Högskolan har 

också haft besök av personer som läser svenska för invandrare 

(SFI)	samt	tagit	emot	ett	flertal	grupper	från	högstadiets	årskurs	

sju, åtta och nio i gävle.
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TaBEll 12 
antal  helårsstudenter och helårsprestat ioner per 

utbi ldningsområde inom uppdragsutbi ldning, 2013– 2015

Utbildningsområde  HST   HPR

    2015 2014 2013 2015 2014 2013

Humanistiska området (HU) 13,5   6,3  

 kvinnor 12,2   5,6  

 Män 1,2   0,6  

idrottsliga området (iD) 0,1   0,1  

 Män 0,1   0,1  

Juridiska området (JU) 2,7 0,9 1,4 1,2 1,5 0,0

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

 Män 1,0   0,2  

Medicinska området (ME) 15,8 7,5  13,7 7,1 

 kvinnor 14,8 7,1  13,1 6,8 

 Män 1,1 0,4  0,5 0,3 

naturvetenskapliga området (na) 16,5 3,6 8,2 9,7 5,5 5,7

 kvinnor 14,5 3,4 7,6 9,1 5,4 5,2

 Män 2,0 0,3 0,6 0,6 0,1 0,5

Samhällsvetenskapliga området (Sa) 26,5 7,5 1,6 13,8 3,2 2,3

 kvinnor 16,4 5,1 0,9 9,1 2,4 1,7

 Män 10,1 2,3 0,7 4,7 0,9 0,6

Tekniska området (TE) 6,9 3,5 4,6 9,1 5,5 4,7

 kvinnor 3,8 2,3 3,0 5,0 4,0 2,5

 Män 3,1 1,2 1,5 4,1 1,5 2,3

Undervisningsområdet (lU) 31,2 20,1 25,0 23,5 20,4 22,0

 kvinnor 22,8 13,7 20,0 17,6 14,5 18,8

 Män 8,3 6,4 5,0 5,9 5,9 3,2

Verksamhetsförlagd utbildning (VU) 0,1   0,0  

 Män 0,1   0,0  

Vårdområdet (VÅ) 96,3 37,6 6,5 82,1 17,8 3,9

 kvinnor 90,1 34,1 3,7 76,8 15,5 2,3

 Män 6,1 3,5 2,8 5,4 2,3 1,6

Totalt 209,4 80,6 47,2 159,5 61,0 38,6

Ansökningar till program och kurser

antalet förstahandssökande till programutbildningar vid Hög-

skolan fortsätter öka mellan 2014 och 2015, även om ökningen 

är mer blygsam än tidigare år (se tabell 11). den reducering av 

programutbudet, med avveckling av exempelvis Hälsopedago-

giska programmet och Ekonomisk fastighetsförvaltning, som 

fått genomslag under året är sannolikt en del av förklaringen. 

ansökningarnas fördelning mellan könen är i princip oförändrad 

jämfört	med	tidigare	år,	d.v.s.	fler	kvinnor	än	män	söker	sig	till	

högskolan.

 en intressant förändring är den kraftiga ökningen av totalt 

antal ansökningar till program vårterminen 2015 jämfört med 

vårterminen 2014, från 5297 till 7045, vilket är en ökning på 33 

procent. Högskolan erbjuder endast ett fåtal programutbildning-

ar med start på vårterminen och ingen förändring i utbudet har 

skett mellan de båda åren. ökningen av totalt antal ansökningar 

kan i sin helhet härledas till Sjuksköterskeprogrammet, som ser 

nästan en fördubbling (89 %) av det totala antalet ansökningar.  

dock ökar inte antalet förstahandssökande i samma grad, utan 

den kraftiga ökningen har skett bland dem, som söker utbild-

ningen i andra hand. skälen bakom den förändringen kvarstår 

att analysera.

 antalet ansökningar till fristående kurs minskar årligen under  

den redovisade perioden, vilket förklaras av det minskade ut budet 

(se tabell 3). På vårterminen uppträder en marginell ökning mel-

lan 2014 och 2015, men sammantaget för året är resultatet en 

minskning, vilket överensstämmer med det förväntade.

Uppdragsutbildning
Under 2015 har uppdragsutbildning bedrivits vid Högskolan 

till en omfattning av 209 helårsstudenter, som fördelar sig 

jämnt mellan programutbildning och kortare kurser (se tabell 

12). Programutbildningen utgörs till nästan 100 procent av 

sjuksköterskeutbildning.  det enskilt största projektet är ett sam-

arbete med lishui  University, där Högskolan tillsammans med 

partneruniversitetet utvecklat en gemensam sjuksköterskeutbild-

ning som leder till en gemensam examen enligt Högskolelagen 1 

kap 17 – 18 §.   Utbildningen är förlagd till kina och undervisnings-

språk är engelska och kinesiska. Högskolans lärare undervisar 

på plats i kina eller via videokonferens på delar av utbildningen, 

medan återstoden undervisas på plats med partneruniversitetets 

lärare.	 Uppdragsfinansierad	 sjuksköterskeutbildning	 bedrivs	

också i sverige, på uppdrag av region gävleborg, för att yt-

terligare stärka den regionala kompetensförsörjningen.

 den del av uppdragsutbildningen som bedrivs i form av 

kortare kurser kan sorteras i fyra kategorier, varav kurser för yr-

kesverksamma lärare är den största (ca 60 procent). Till stor del 

erbjuds dessa kurser inom ramen för lärarlyftet. den näst största 

kategorin utgörs av kurser inom socialt arbete och psykologi (ca 

23 procent), följd av fastighetsförmedling (ca 14 procent) och 

handledningskurser (ca 3 procent). Uppdelad på utbildnings-

områden	återfinns	46	procent	av	uppdragsutbildningen	 inom	
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vårdområdet, vilket tack vare sjuksköterskeutbildningen är det 

största enskilda utbildningsområdet inom uppdragsutbildningen 

2015 (se vidare tabell 12).

Forskningens och  
forskarutbildningens bidrag till  

utbildningarnas  
forskningsanknytning

Forskningen som bedrivs av forskar- och doktorandkollektivets  

forskningsaktivitet är viktig för forskningsanknytningen av 

utbildningarna vid Högskolan i gävle. vetenskapliga artiklar  

som publicerats av forskare vid både Högskolan och andra 

 lärosäten används ibland i undervisningen. aktuella pedagogiska 

läromedel kring exempelvis vetenskapliga forskningsmetoder 

och teoretiska ämnespresentationer författade av Högskolans 

forskare har getts ut på ledande bokförlag och utgör viktiga 

inslag i forskningsanknytning av olika utbildningsprogram. Hög-

skolans forskare och deras forskningsprojekt och nätverk ger 

goda möjligheter för de studerande, som exempelvis skriver 

examensarbeten eller genomför projektarbeten, att få möjlighet 

till att på olika sätt koppla sina examensarbeten till pågående 

forskningsprojekt vid Högskolan. doktorandkollektivet vid Hög-

skolan medverkar på olika sätt i undervisningen och bidrar med 

att aktuella kunskaper inom olika områden kan presenteras för 

de studerande vid Högskolan. samverkan med privata och 

offentliga sektorn som sker på olika sätt vid Högskolan bidrar 

också till forsknings- och utvecklingsdiskussioner med studen-

terna i olika utbildningsprogram. 

Dimensionering och studievägledning  
inom lärarutbildningen

Under 2015 har antalet studenter inom lärarutbildningarna ökat. 

inom Förskollärarprogrammet ökades antalet utbildningsplatser 

från 100 till 160, Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

förskoleklassen och år 1–3 utökades från 60 till 90 utbildnings-

platser, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshemmet utökades från 30 till 50 utbildningsplatser och 

Kompletterande pedagogisk utbildning utökades från 40 till 70 

utbildningsplatser. Från 2015 har programmen ökats ut med 

totalt 140 utbildningsplatser. sammantaget erbjöd Högskolan 

i gävle 540 utbildningsplatser i de olika lärarprogrammen inför 

höstterminen 2015.

 de nya lärarutbildningarna startade 2011 och det är endast 

från Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklassen och år 1–3  som studenter 

har examinerats hittills. ända från starten har utbildningarna 

vuxit vad gäller såväl antal programtillfällen som antal studenter. 

Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot förskoleklass och årskurs 1–3 och med inriktning mot 

årskurs 4–6 samt Kompletterande pedagogisk utbildning har 

samtliga	fler	än	en	förstahandssökande	per	plats.	Grundlärar-

programmet med inriktning mot fritidshem har en förstahands-

sökande per plats. dimensioneringen av de olika programmen 

och inriktningarna stämmer väl överens med studenternas 

efterfrågan med undantag av Förskollärarprogrammet där det 

fanns	betydligt	fler	sökande	än	platser.	Antalet	nyregistrerade	

studenter i lärarprogrammen hösten 2015 var 543 att jämföra 

med 418 nyregistrerade hösten 2014.

Dimensionering som svarar mot studenternas 
efterfrågan och arbetsmarknadens behov 

Idag	finns	en	stor	efterfrågan	på	lärare	ute	på	arbetsmarknaden	

vilket gör det angeläget för Högskolan att kunna erbjuda och 

genomföra lärarutbildningarna med det utökade antal platser 

som	anvisades	 i	vårpropositionen.	Söktrycket	är	 för	de	flesta	

program gott. Mest eftersökt är förskollärarutbildningen och 

söktrycket har ökat även på övriga lärarprogram.

 För att möta arbetsmarknadens behov och intressen har 

lärarutbildningarna vid Högskolan i gävle täta kontakter och 

regelbundna möten med skolchefer i det gemensamma forumet 

regionalt utvecklingscentrum i gävleborgs län (rucX). i detta 

forum diskuteras regionens behov av utbildade, legitimerade 

lärare. initiativ från lärarutbildningarna har också tagits till att i 

högre grad även ha regelbundna träffar med de friförskolor och 

friskolor	som	finns	inom	regionen.

 i regeringens budgetproposition för 2015 lyftes fram att 

det är för få som väljer att utbilda sig till ämneslärare i mate-

matik, naturorienterande ämnen och teknik. vid antagningen 

till Kompletterande pedagogisk utbildning höstterminen 2015 

konstateras att programmet hade 20 studenter antagna inom 

någon av dessa ämnesinriktningar.

Överväganden och åtgärder  
för information och vägledning

samtliga lärarprogram har sin hemvist vid aUe, där också en 

stödstruktur	finns	etablerad	med	två	utbildningsledare,	en	ut-

bildningsadministratör samt en samordnare och motsvarande en 

och en halv administratörstjänst för verksamhetsförlagd utbild-

ning.	Därutöver	finns	vid	akademin	en	verksamhetssamordnare	

och en administratör motsvarande en halvtidstjänst kopplade till 

samverkansorganet regionalt utvecklingscentrum i gävleborgs 

län (rucX) och en samverkansansvarig. inom akademin hanteras 

studievägledning av utbildningsledare och administratör. dessa 

finns	 tillgängliga	 för	 att	 svara	 på	 frågor	 av	 studievägledande	

karaktär för såväl presumtiva studenter som studenter som 

redan	finns	 i	programmen	och	 för	studenter	som	 inte	slutfört	

sina studier men nu har för avsikt att göra det.

Internationalisering inom  
utbildningen

Under 2015 fortskred verksamheten kring internationalisering 

och internationella studenter. den nationella samverkan med 

övriga svenska lärosäten utvecklades vidare. i synnerhet har 
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erfarenhetsutbytet intensifierats  gällande internationell mark-

nadsföring och rekrytering. Under året fortsatte också arbetet 

med att ta fram rutiner och utarbeta verksamhetsroller gäl-

lande den nu över ett år gamla avdelningen för kommunikation 

och strategiska relationer (aks) och dess gränsyta gentemot 

avdelningen för utbildningsstöd (UBs) med det internationella 

sekretariatet. aks handhar även fortsättningsvis övergripande 

strategiska frågor och internationell marknadsföring, medan 

utbytesprogrammen erasmus+ och linnaeus-Palme samt 

 stipendieprogrammet Minor Field studies tillsammans med den 

dagliga operativa verksamheten så som student-, lärar- och 

personalutbyten fortskrider inom internationella sekretariatet. 

Under 2015 har internationalisering inom högre utbildning fått 

ett ökat fokus nationellt med bland annat ett centralt möte 

med utbildningsministern samt andra berörda myndigheter 

som Centrala studiestödsnämnden (Csn) och Tillväxtverket. 

detta har fått direkt återkoppling också vid Högskolan i gävle. 

Under senare delen av 2015 beslutades att fokusera på fyra 

olika länder för framtida studentrekrytering. dessa är indone-

sien, kina, indien och Bangladesh. syftet har  varit att rekrytera 

avgiftsskyldiga studenter, men också att avgränsa och fokusera 

på ett antal regioner/länder för att därigenom koncentrera 

Högskolans resurser för ökad internationalisering. 

 ett annat exempel på ett utvecklat samarbete är sjuksköterske-

utbildningen i lishui, som genomförs av aHa i samarbete med 

Lishui	University.	Där	finns	idag	två	kullar	av	studenter	registre-

rade som läser en fyraårig utbildning. Totalt rör det sig om 171 

studenter, 84 första året och 87 andra året. 

 Utbildningsutbudet för avgiftsskyldiga studenter har under 

2015 främst funnits inom Högskolans tekniska utbildningar. Två 

program i Högskolans utbud utmärks av ett högt antal avgifts-

skyldiga studenter under 2015: Master programme in Electronics 

med inriktningarna Telecommunication och automation och 

Master in Business Administration (MBa) som är det program 

som	rekryterar	flest	avgiftsskyldiga	studenter.	

 samarbetet med Migrationsverket har fungerat bra. verket 

har varit lättillgängligt när det gäller övergripande frågor.

 Högskolans totala volym inom den avgiftsfinansierade 

verksamheten omfattade 38 helårsstudenter (HsT) samt 38 

helårsprestationer (HPr) under 2015. detta är en minskning 

jämfört med föregående år med 14 HsT respektive 21 HPr.  

Utvecklingen kan delvis förklaras av att Högskolan infört höjda 

språkkrav i samband med en generell systematisering av verk-

samheten i kina vilket har inneburit färre studenter. angående 

könsfördelningen är det jämnt fördelat på grundnivå. På avan-

cerad	nivå	läser	fler	män	än	kvinnor	(tabell	13).

 Högskolan tilldelas via Universitets- och högskolerådet 

(UHr) medel avsedda som stipendiemedel för avgiftsskyldiga 

studenter.  Medel har tilldelats studenter från kina, Förenade 

arabemiraten, Turkiet, Pakistan, kamerun och syrien. stipendie-

medlet består av en reducering av studieavgiften med 75 

procent. Tre stipendier tilldelades under HT15 geomatik som 
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TaBEll 13 
Studieavgiftsskyldiga studenter,  helårsstudenter  

samt helårsprestat ioner,  2013– 2015

    HST    HPR

   2015 2014 2013 2015 2014 2013

 grundnivå 10 16 25 11 20 22

  kvinnor 5 6 10 5 7 9

  Män 5 10 16 6 13 13

 avancerad nivå 27 36 51 28 40 45

  kvinnor 7 15 24 8 19 23

  Män 21 21 27 20 21 22

 Totalt 38 52 76 39 59 67

TaBEll 14 
Utdelade stipendiemedel t i l l  

studieavgiftsskyldiga studenter (tkr),  2013– 2015

   2015 2014 2013

 Utdelade stipendier 1305 1897 1 755  

26 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5

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



H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5  | 27

därmed	fick	högst	tilldelning	bland	de	tekniska	ämnena	under	

året. Totalt tilldelades medel för 1 305 tkr under 2015. (Tabell 

14) det totala utdelade beloppet sedan stipendier började 

distribueras 2011 är 5 067 tkr. 

inom utbytesverksamheten utgör linnaeus-Palme även fort-

sättningsvis en god möjlighet för såväl studenter som lärare 

att delta i internationell mobilitet i båda riktningarna. linnaeus-

Palme-projekt initieras och förs med lärosäten i utvecklings-

länder. Högskolan hade under början av 2015 samarbeten för 

läsåret 2014/15 i kina, albanien, Bosnien-Hercegovina, indien, 

sydafrika, Tanzania, Peru, Bangladesh, Palestina och Uganda. 

Merparten av dessa förlängdes under läsåret 2015/16 och 

dessutom tillkom ett projekt i Tanzania. 

 erasmusprogrammet utgör också fortsättningsvis en hörn-

sten inom internationaliseringen vid Högskolan. i enlighet med 

tidigare år kommer större studentgrupper från Tyskland och 

Spanien	men	också	ett	flertal	från	Nederländerna	och	Tjeckien.	En	

jämförelse över tid visar på en viss nedgång i antalet inresande 

studenter för våren 2015. Hösten 2015 följer dock tidigare 

trender och visar även på en viss ökning. Under våren 2015 

kom 45 och under hösten 65 studenter. 

antalet bilaterala avtal har under 2015 ökat något med  ytterligare 

ett tillskott i Usa. Under 2015 fanns det aktiva avtal med läro-

säten	i	Kanada,	Sydkorea,	Japan,	Taiwan	och	USA.

 antalet studenter som reste ut under 2015 visar på ett visst 

trendbrott med en ökning. Under kalenderåret 2015 befann 

sig 24 studenter utomlands genom erasmus, linnaeus-Palme 

eller	bilaterala	avtal.	Ett	flertal	av	dessa	befann	sig	på	utbyten	

utanför europa. kanada står i särklass med fem studenter, men 

studenter  har även rest till sydafrika, Peru, Usa och sydkorea. 

inom europa har studenter rest till Tyskland, spanien och 

 Belgien. en särskild möjlighet för Högskolans studenter att resa 

ut utgörs dessutom av stipendieprogrammet Minor Field studies 

(MFs). MFs syftar till att ta tillvara den enskilde studentens  

intresse för utvecklingsfrågor samt till att ge lärosätet möjlighet 

att inhämta och integrera kunskaper i ämnet i undervisningen. 

Under 2015 tilldelades fyra studenter MFs-stipendier för fält-

studier i vietnam och Mauritius.

Separat antagning

inga studenter har under 2015 antagits genom separat antagning.
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Kvalitet inom utbildningen
nuvarande kvalitetsprogram skulle ha gällt fram till och med 

2015-12-31. det har dock beslutats att förlänga kvalitetspro-

grammets giltighetstid med ett år så att detta sammanfaller med 

giltighetstiden för Utbildnings- och forskningsstrategin. därmed 

kan dessa dokument arbetas fram samtidigt och samstämmigt.

 sedan 2011 har Universitetskanslersämbetet kvalitets-

granskat utbildning på grundnivå och avancerad nivå. denna 

granskning har tagit sin utgångspunkt i de nationella examens-

målen (Högskoleförordningen) där studenternas självständiga 

arbeten har varit i fokus som ett underlag tillsammans med 

lärosätets självvärdering och intervjuer med såväl personal som 

studenter. efter bedömning av underlagen av Universitetskans-

lersämbetet har omdömen erhållits på en tregradig skala: mycket 

hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

 Högskolan har under året ingått i Universitetskanslers-

ämbetets pilotomgång för granskning av forskarutbildning. 

Forskarutbildningsämnet som har granskats är energisystem 

med 10 doktorander, både egna doktorander och doktorander 

knutna till företagsforskarskolan reesbe 5. granskningen inne-

fattar doktorandernas måluppfyllelse, forskarutbildningsmiljöns 

omfattning och kvalitet samt lärosätets kvalitetsarbete. Beslut 

beräknas komma under första halvåret 2016.

 Högskolan i gävle har under 2015 beslutat om en ny kurs-

värderingspolicy med obligatoriska frågor som ska ställas efter 

alla	kurser.	Ett	nytt	automatiserat	webbaserat	system	för	dessa	

värderingar implementerades under året, vilket säkerställer att 

samtliga	kurser	värderas	samt	att	alla	resultat	finns	sparade	och	

samlade.

Universitetskanslersämbetets  
kvalitetsutvärdering 

Beslut om omdömet bristande kvalitet från Universitetskans-

lersämbetet har föranlett arbete med att åtgärda de påpekade 

bristerna och en åtgärdsredovisning har lämnats in senast ett 

år efter det att beslutet fattats. i de fall bedömargrupperna inte 

har funnit åtgärdsredovisningen tillräcklig för att fatta ett beslut 

har en begäran om komplettering skickats ut till lärosätena. 

Högskolan  i gävle har under året fått begäran om komplettering 

för sex uppföljningar, och sju beslut har fattats av Universitets-

kanslersämbetet efter uppföljning av bristande kvalitet (tabell 

15). i detta system för kvalitetsgranskning återstår fortfarande 

tre beslut för Högskolan att erhålla efter uppföljning av påpe-

kade brister.

Ansökan om examensrätt

Under 2015 har Högskolan i gävle ansökt hos Universitets-

kanslersämbetet om examensrätt för Utbildningsvetenskap på 

masternivå.	 Ärendet	 finns	 hos	 Universitets	kanslersämbetet	 i	

väntan på handläggning.
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TaBEll 15 

Förteckning över beslut från Universitetskanslersämbetet 2015 
efter uppföljning efter omdömet bristande kvalitet,  

inklusive en förteckning över vilka av dessa som har fått 
begäran om komplettering innan beslut har kunnat fattas.

 Examen Hög kvalitet Begäran om 
   efter uppföljning komplettering

 didaktik, magisternivå * nej

 energisystem, magisternivå Ja Ja

 Högskoleingenjörsexamen - datavetenskap Ja nej

 Högskoleingenjörsexamen - byggnadsteknik Ja Ja

 industriell ekonomi, magisternivå Ja Ja

 Maskinteknik, kandidatnivå Ja Ja

 Pedagogik, kandidatnivå * Ja

 religionsvetenskap, kandidatnivå Ja nej

 religionsvetenskap, magisternivå Ja nej

 specialistsjuksköterskeexamen  
 – inriktning vård av äldre * Ja

 * = inget beslut är ännu fattat av Universitetskanslersämbetet

5  Resurseffektiva energisystem i den byggda miljön
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Studentinflytande
Högskoleledningens samarbete med studenterna bygger på dia-

log	och	samverkan	med	studentkårens	ledning.	Gefle	Studentkår	

har, genom beslut i högskolestyrelsen, ställning som studentkår 

vid Högskolan i gävle. Beslutet gäller  till och med 2016-06-30. 

Högskolan och studentkåren har avtalat om respektive parts 

åtaganden i samarbetet. Till följd av detta avtal ersätter Hög-

skolan studentkåren med 685 tkr för budgetåret 2015. inom 

denna ram ges ekonomiskt stöd bland annat för studentkårens 

åtagande i form av studentombud och studiesocialt ansvarig.

 På den högskoleövergripande nivån är studenterna repre-

senterade i högskolestyrelse, utbildnings- och forskningsnämnd, 

forskarutbildningsnämnd, anställningsnämnd, disciplinnämnd, 

ledningsgrupp, samverkansråd samt i central skyddskommitté. 

studenterna är också representerande i ett antal beredande 

organ som stipendiekommittén, studenthälsorådet, kvalitétsut-

skottet, rådet för hållbar utveckling samt i strategigruppen för lika 

villkor. studenterna utser också skyddsombud. Totalt omfattar 

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

70 procent, tagits i anspråk under 2015. andelen tillsatta platser 

är den samma som föregående år. 

 Högskolans tre akademier har ansvar för planering och genom-

förande av utbildningen. studenterna har platser i akademi råd 

och utbildningsråd knutna till utbildningsprogrammen.  Ut-

bildningsråden är samverkansorgan kopplade till utbildnings-

programmen och sammansatta av representanter för lärare, 

studenter och omgivande samhälle. akademierna önskar också 

engagera studenterna på andra sätt, t.ex. i styrgrupper, led-

ningsgrupper och utvärderingsråd eller genom direkta kontakter 

med studenterna. Totalt antal platser för studenter i Högskolans 

akademiråd är nio, plus en suppleantplats per akademiråd, varav 

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

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

syfte att tillförsäkra studenterna insyn och påverkansmöjligheter 

i akademiernas verksamhet och ledning. 

 studentkåren har under 2015 ansvarat för studentrepresen-

tationen i 45 utbildningsråd. av dessa har endast en tredjedel 

haft studentrepresentation under året. variationen är stor mellan 

olika program. antalet studentplatser i råden varierar, framför 

allt utifrån programmens storlek, och vissa program har haft så 

många som sex besatta studentplatser, medan andra program 

haft färre platser men ändå saknat studentrepresentation. Totalt 

har 40 studentrepresentanter under året varit aktiva i Högskolans 

programråd, vilket är en minskning med åtta personer jämfört 

med 2014.

 av de utsedda studentrepresentanterna var 24 (60 %) kvinnor 

och 16 (40 %) män vilket innebär att andelen kvinnor ökar med 

tre procentenheter jämfört med 2014.

 Universitetskanslersämbetet publicerade i maj 2015 sin 

rapport efter tillsynsbesöket vid Högskolan i gävle 2014. av 

rapporten	framgår	att	det	finns	ett	fungerande	samarbete	mellan	

Högskolan	i	Gävle	och	Gefle	Studentkår	och	att	studenterna	ges	
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möjlighet att vara representerade i enlighet med högskoleför-

fattningarna.	En	gemensam	utmaning	för	Högskolan	och	Gefle	

studentkår ligger i att rekrytera studenter till utbildningsråd och 

att rutinerna för hur studentrepresentanter ska utses är kända 

och efterlevs. ett fortlöpande utvecklingsarbete bedrivs också 

i	 anslutning	 till	 frågan	 om	hur	 studenternas	 rätt	 till	 inflytande	

tillvaratas vid beslut som inte fattas i de instanser där student-

representanter ingår, såsom vid beslut som fattas i chefslinjen.

Jämställdhet inom  
utbildningen

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 ut-

tryck, 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 vart tredje år en jäm-

ställdhetsplan. 

 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	i	den	meningen	att	flera	program	

har en tydlig överrepresentation av det ena könet. Totalt är det 

fler	kvinnor	inom	grundutbildningen,	65	procent	mot	35	procent	

män. en liten minskning av andelen kvinnor har skett mellan 

2014 och 2015 (tabell 16).

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

tydelse för Högskolans interna utveckling eftersom Högskolan 

även fungerar som motor för samhällsutvecklingen. det är därför 

viktigt att Högskolan förutom sina huvuduppgifter forskning och 

utbildning förmedlar goda förebilder för både kvinnor och män.

Sedan	2007	finns	en	strategigrupp	för	lika	villkor	som	ska	driva	

och utveckla frågor rörande lika villkor. gruppen har både ett 

student- och ett 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

Högskolan har en samordnare för lika villkor som arbetar mot 

både personal och studenter i form av spridning av de styrdo-

TaBEll 16

Kvinnor och män, helårsstudenter,  helårsprestat ioner  
och prestat ionsgrad, totalt  2013– 2015

    HST  andel  HPR Prestationsgrad

 2015 5 805 100% 4 618 80%

  kvinnor 3 776 65% 3 133 83%

  Män 2 028 35% 1 485 73%

 

 2014 5 685 100% 4 680 82%

  kvinnor 3 761 66% 3 236 86%

  Män 1 925 34% 1 444 75%

 

 2013 6 084 100% 4 841 80%

  kvinnor 4 037 66% 3 300 82%

  Män 2 047 34% 1 541 75%
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kument	som	finns	för	området	samt	värderingsövningar	för	att	

skapa debatt. Under 2015 var tjänsten på 100 procent.

 aktiviteter som riktat sig till studenter har varit bl.a. en 

fadder utbildning som är obligatorisk. Utbildningen består av 

de tre delarna akut omhändertagande, alkohol/droger och lika 

villkor, främst i form av värderingsövningar kring trakasserier och 

diskriminering. samordnaren för lika villkor medverkar även vid 

introduktionen av nya studenter där Högskolans nolltolerans 

mot trakasserier presenteras. Möte med utbytesstudenter sker 

med samma avsikt.

 Utifrån de hanteringsanvisningar avseende trakasserier och 

kränkande	särbehandling	som	finns	som	styrdokument	har	två	

foldrar tagits fram, en som riktar sig till studenter och en som 

riktar	sig	till	medarbetare.	Foldrarna	finns	tillgängliga	på	webben.	

Under	våren	fick	alla	avdelningar/enheter	pröva	på	värderings-

övningar kring just trakasserier och sexuella trakasserier samt 

kränkande särbehandling.

 Under hösten har samordnaren för lika villkor varit ute i 

organisationen och träffat avdelningarna och diskuterat härskar-

tekniker.	Materialet	som	består	av	filmer	om	de	olika	härskar-

teknikerna har tagits fram av Chalmers. 

 likabehandlingsplanen som utgår ifrån diskrimineringslagens 

olika diskrimineringsgrunder, syftar till att motverka diskrimine-

ring och att främja lika rättigheter och möjligheter.

 Högskolan har även kontakter avseende jämställdhet med 

det	omgivande	samhället.	I	länet	finns	ett	”Partnerskap	för	jäm-

ställdhet”. Medlemmar i partnerskapet är länsstyrelsen,  region 

gävleborg, arbetsförmedlingen, gävle kommun, Winnet8, 

resurs X samt Högskolan i gävle. aktiviteter i partnerskapet är 

erfarenhets- och kunskapsutbyte, omvärldsbevakning, remiss-

instans och kunskapsspridning. 

 ett nytt treårsavtal har undertecknats för 2014–2016. Fokus 

det första året har varit kompetensförsörjning inom vård och 

omsorg.

 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 jämställdhets- och 

likavillkors konferens.
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Forskningens inriktning  
och omfattning

Högskolans vision är att ha en ledande position inom utbildning 

och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan 

ska bedriva såväl excellent forskning som forskarutbildning av 

hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö 

människor	finns	i.	Därför	är	projekt	med	direkt	bäring	på	män-

niskans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i 

fokus för Högskolans disposition av statliga anslagsmedel.

 För att nå de i visionen uppsatta målen och för att tillgodose 

de krav regeringen ställer på forskning och forskarutbildning vid 

de svenska lärosätena – effektivitet, samhällsrelevans, aktivt 

bidra till näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveck-

ling – har Högskolan fortsatt fokus på de tidigare inrättade 

profilområdena	Byggd	miljö	och	Hälsofrämjande	arbetsliv.	Båda	

områdena har forskarutbildningsrätt sedan 2010 respektive 

2012.	Den	första	doktoranden	inom	profilområdet	Byggd	miljö	

examinerades	den	30	september	2015.	Ett	tredje	profilområde	

är under uppbyggnad inom området Utbildningsvetenskap. 

Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom 

naturvetenskapliga-tekniska ämnen liksom inom humaniora.

 i strategin för forskning och forskarutbildning betonas 

”mångvetenskaplig forskning av hög kvalitet med relevans för 

det omgivande samhället”. Högskolan eftersträvar att utgöra 

”en god samarbetspartner” till aktörer inom offentlig och privat 

verksamhet men också att erbjuda ”en attraktiv forskningsmiljö” 

vid de tre akademierna.

Profilområdet Byggd miljö

Byggd miljö är en av få internationella multidisciplinära forsk-

ningsmiljöer som framgångsrikt fokuserat områdena energi-

system, inomhusmiljö, miljöpsykologi och miljöteknik med stöd 

i ämnen som geospatial informationsteknik, industriell ekonomi 

och ekonomi. den centrala uppgiften är att genom forskning 

och utbildning sträva efter förbättrad energieffektivitet och ökad 

materialeffektivitet som är nyckelkomponenter i omställningen 

mot hållbara, klimatneutrala energisystem såväl lokalt och 

regionalt som globalt. 

Energisystem och miljöteknik

Forskningen inom energisystem och miljöteknik berör frågor om 

bland annat utveckling av energieffektiva ventilationssystem,  

fjärrvärmens betydelse för resurseffektiva energisystem, energi-

effektivisering inom små- och medelstora industrier och energi-

Forskning och forskarutbildning

intensiva industrier, energihushållning i miljonprograms byggnader 

och kulturhistoriska byggnader, utveckling av en ny teknologi för 

kylning av varma kroppar, materialåtervinning, klimatnytta och 

biogödsel. Företagsforskarskolan reesbe som drivs i samarbete 

med Mälardalens högskola och Högskolan dalarna har under 

2015 genomfört ett intensivt verksamhetsår. doktorander i 

forskarskolan bedriver företagsnära forskning om energisystem.

 Under 2015 har energisystem och miljöteknik haft forsknings-

samarbete med lärosäten på nationell och internationell nivå 

exempelvis Mälardalens högskola, kungliga Tekniska Högskolan 

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

danmarks Tekniske Universitet (dTU) och University of reading 

(england). Under 2015 har forskarutbildningen i ämnet energi-

system varit föremål för en frivillig pilot granskning av Ukä och 

bland annat har en självvärdering insänts till myndigheten och 

intervjuer med Ukä har genomförts i november. i syfte att öka 

den mångvetenskapliga forskningen vid Högskolan har diskus-

sioner förts kring ett samarbete med stockholm resilience 

Center. ett resultat av detta är att en forskare från stockholm 

resilience Center numera är anställd vid Hig.

Geospatial informationsvetenskap

Forskningen inom området leder till metoder för kartlägg-

ning och analyser i t.ex. miljöstudier, urban planering eller 

lönsamhets bedömningar av förnybara energikällor och främjar 

därigenom utvecklingen av en hållbar livsmiljö för människan. 

Forska rgruppen har under året etablerat ett nytt internatio-

nellt forsknings samarbete med Universitet ghent inom digital 

	kartografi	 och	 visualisering	 och	 däri	 genomfört	 utbyten	 på	

doktorand- och postdoknivå. regionalt har gruppen nyetab-

lerat ett samverkansprojekt med lantmäteriverket med stöd 

från vinnova och fortsatt pågående uppdragsprojekt med 

	Trafikverket.	De	 första	doktoranderna	har	skrivits	 in	 i	det	nya	

forskarutbildningsämnet, geospatial informationsvetenskap. 

För att förbättra grundutbildningens forskningsanknytning har 

gruppen  i samverkan med ett större nätverk av privata och 

offentliga aktörer sökt och erhållit stöd från stiftelsen för kun-

skaps- och kompetensutveckling (kk-stiftelsen) för att utveckla 

en tvåårig masterutbildning. 

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi bedriver forskning inom två huvudsakliga spår. ett 

spår har förankring i kognitionspsykologin, med särskilt fokus 

på minne, inlärning och prestation. Forskningens tillämpnings-

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

särskilt fokus på människans miljöpåverkan, uppfattningar om 

miljöfrågor, miljöproblematik och attityder. Miljöpsykologi har 

under 2015 bedrivit samarbete med bland annat linköpings 

universitet, luleå tekniska universitet och University of Central 

lancashire (england) samt under året aktivt arbetat för att 

etablera nya samarbeten med andra lärosäten, både nationellt 

och internationellt.

Industriell ekonomi

CliP (Centrum för logistik och innovativ produktion) organiserar 

forskningen inom industriell ekonomi vid akademin för teknik 

och miljö. Forskningen är inriktad mot strategier för hållbar verk-

samhetsutveckling i industriföretag, logistik och supply-chains 

liksom innovations- och produktionssystem. 

Ekonomi 

Forskningstemat ”Hållbara affärsrelationer” (Har) är resultatet 

av det arbete som de senaste två åren pågått för att samla och 

spetsa forsknings- och utvecklingsarbetet inom ekonomiämnena 

vid avdelningen för ekonomi. genom detta forskningstema 

profilerar	 sig	 avdelningens	 forskning	 i	 relation	 till	 övriga	 läro-

säten då inriktning mot hållbara marknader, strategiska nätverk 

och riskhantering saknas på den nationella och internationella 

forskningsfronten. 

Profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv

Forskningen	inom	profilområdet	omfattar	ämnena	arbetshälso-

vetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi med 

forskarexamensrätt i ämnena arbetshälsovetenskap och socialt 

arbete. 

Arbetshälsovetenskap

Forskningen i arbetshälsovetenskap är till stor del förlagd till 

Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid akademin 

för hälsa och arbetsliv med lång tradition av internationellt 

stark verksamhet. Forskningen är organiserad i fem program: 

Fysisk och mental variation, visuell ergonomi, kostnadseffektiv 

mätning av fysisk belastning, arbetsmiljöarbete och ledarskap 

samt  diagnos och rehabilitering av nackbesvär. dessa tematiska 

	program	involverar	forskare	från	ett	flertal	vetenskapliga	disci-

pliner, t.ex. medicin, ergonomi, sjukgymnastik, epidemiologi, 

psykologi och statistik. de projekt som pågår inom programmen 

sträcker sig från avancerade datorsimuleringar av datainsam-

lingsmetoder via experimentella studier i Högskolans laboratorier 

av repetitiva och synkrävande arbetsmoment till omfattande fält-

studier. därtill kommer en folkhälsovetenskaplig forskning som 

ägnas arbets- och livsvillkor bland hushåll i gävleborgsregionen. 

Högskolan bedriver utbildning inom arbetshälsovetenskap, både 

på avancerad nivå och forskarnivå. 

	 Forskningen	 inom	 arbetshälsovetenskap	 finansieras	 bl	 a	

genom excellenscentrumet ”kroppen i arbete – från problem 

till	 potential”.	 Centrumet	 finansierat	 av	 Forte	 har	 funnits	 vid	

Högskolan sedan 2009. det har fokus på fysisk belastning och 

dess positiva och negativa roll för hälsa i arbetslivet. Forskningen 

vid centrumet har tidigare (2014) utvärderats av en grupp 

	internationella	experter	på	uppdrag	av	Forte.	Verksamheten	fick	

ett mycket bra betyg; på vissa områden ansåg granskarna att 

forskningen ligger i den absoluta internationella frontlinjen och 

gruppens allmänna förmåga att samarbeta med andra starka 

grupper	 fick	 särskilt	 beröm.	Mot	 bakgrund	 av	 utvärderingen	

beslöt	Forte	att	finansiera	excellenscentrumet	i	ytterligare	fyra	

år, med 20 miljoner kronor. 

 CBF har samarbeten med nationella och internationella 

spetsforskargrupper som bedriver motsvarande verksamhet i 

bland annat danmark, norge, nederländerna, Usa, kanada, 

Brasilien och australien. Under året har CBF tagit emot många 

gästforskare.
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Vårdvetenskap

inom området vårdvetenskap bedrivs forskning med inrikt-

ningarna ”vård och omsorg av äldre”, ”att leva med långvarig 

ohälsa” samt inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv 

med inriktning mot ”hälsofrämjande arbetsliv inom vård och 

omsorg”. Forskningsprojekt drivs tillsammans med forskare från 

ett tiotal lärosäten i sverige, norge och Finland. Under 2015 

har	 fokus	 legat	på	att	utveckla	 forskning	 relaterad	 till	profilen	

Hälso	främjande	arbetsliv.	Under	året	har	flera	nya	projekt		inletts,	

bland annat om vårdpersonalens arbetsmiljö inom den nationella 

telefonrådgivningen och om arbetsmiljön inom psykiatriska 

intensivvårdsavdelningar. i ett annat projekt, CHeF-studien, 

fokuseras chefens hälsa, effektivitet och förutsättningar inom 

kirurgiska och medicinska specialiteter och relationen till per-

sonalens välmående och vårdkvalitet. Projektet ”att arbeta i 

ett mångkulturellt samhälle” berör arbetsmiljön för invandrande 

vårdpersonal. inom inriktningen ”att leva med långvarig ohälsa” 

sker forskning om hälsofrämjande faktorer och återgång till 

arbete för personer med långvarig ohälsa. inom området vård 

och omsorg av äldre har inletts ett forskningsprojekt ”vården 

efter	utskrivning	från	sjukhus;	äldre	personers	välbefinnande	och	

funktionsförmåga”	som	samfinansieras	och	drivs	 tillsammans	

med region gävleborg.  

Socialt arbete och psykologi

Forskningen inom socialt arbete och psykologi har under 

2013–2015 fokuserat på att samlas kring följande forsknings-

teman: barns och ungdomars psykosociala situation, psyko-

social	hälsa	och	välbefinnande	inklusive	missbruksforskning	och	

hälsa samt organisation, ledarskap och arbetsliv. Forskningen rör 

områden som är av betydelse för fortsatt forskning med tillämpad 

inriktning inom Hälsofrämjande arbetsliv. Forskningssamarbeten 

har skett både internationellt, nationellt och regionalt. inom 

socialt arbete bedrivs forskning inom missbruk, exempelvis 

hur man kan återupprätta psykosocial hälsa vid behandling av 

personer med beroendeproblem. Forskning bedrivs också inom 

området barns och ungdomars livsmiljö inklusive skolmiljö och 

inträde i arbetslivet, äldreforskning, coping och livskriser och om 

marginaliserade grupper och psykosocial hälsa. Forskningen 

är	 ämnesspecifik	 och	 anknyter	 samtidigt	 tydligt	 till	 profilen	

Hälsofrämjande arbetsliv. Under året har forskning bland annat 

utvecklats i samarbete med gävle kommun och en uppmärk-

sammad forskning har redovisats som berör arbetsvillkoren 

inom socialtjänsten. Forskarutbildningsämnet socialt arbete har 

under år 2015 påbörjat arbetet med antagning av doktorander, 

utformande av kurskatalog och etablering av ett samarbete med 

den nationella forskarskolan i socialt arbete. Under 2015 har ett 

masterprogram i socialt arbete utvecklats vid Högskolan i gävle.

Forskning inom ämnena  
matematik, elektronik och biologi

Matematik

inom tillämpad matematik har under 2015 forskning bedrivits 

om bl.a. spektralteorin, minimax-optimering med osäkra data 

samt inversproblem och vågutbredning i icke homogena och 

ickelinjära media. inom algebran och representationsteorin 

har det forskats om en metod att studera moduler av oändlig 

längd över ringar av differentialoperatorer med sin Hilbertserie. 

Forskningen inom matematisk statistik handlar bl a  om kausal 

inferens. Matematikgruppen samarbetar internationellt med läro-

säten i bl.a. Usa, Japan, ryssland, Ukraina och lettland liksom 

med kTH, Uppsala, stockholms och göteborgs universitet och 

karolinska institutet.

Elektronik

Forskningssamarbeten med utländska universitet sker genom 

gemensamma forskningsprojekt och särskilt genom handledning 

av doktorander. Under 2015 fanns samverkan med universitet i 
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luxemburg, Usa, indien och Peru. även med universitet i kina, 

Danmark	och	Tyskland	finns	inarbetad	samverkan.	Gästforskare	

från indien (amity University och Thapar University) och are-

quipa universitet (Peru) har vistats vid Högskolan under 2015. 

Under året har ett företag inom området robotik avknoppats 

från  gruppens forskning inom Hälsorobotik. vid elektronik-

avdelningen	 finns	 ett	 mycket	 välutrustat	 radiolaboratorium,	

vilket bl.a. utländska gästforskare utnyttjar. ett nytt automations-

laboratorium har invigts. 

Biologi 

Biologigruppen	 finansierar	 doktorander	med	medel	 från	 Vin-

nova, Fiskeriverket och länsstyrelsen i gävleborgs län. dessa 

projekt har medfört nya nationella och regionala samarbeten 

och samarbetsmöjligheter. det vinnova-stödda projektet har 

lett till samarbete med partner i bland annat Belgien och italien. 

Det	andra	projektet	har	flera	regionala	anknytningar	samt	även	

anknytning	 till	 fiskerinäringen.	 Inom	 biosfärområdet	 ”Nedre	

Dalälven”	pågår	ett	par	utvecklingsprojekt	med	finansiering	via	

stiftelsen nedre dalälven och gröna kunskapshuset. internatio-

nella utbyten mellan lärosäten och forskare inom  erasmusutbytet 

har ägt rum. Forskare inom biologigruppen har samarbete 

med Mittuniversitetet, slU, universiteten i Umeå, stockholm, 

Uppsala, linköping, göteborg och lund förutom med ett antal 

lärosäten i europa och i övriga världen. 

Det blivande profilområdet  
Utbildningsvetenskap

Forskningens inriktning inom det utbildningsvetenskapliga 

området kan föras till etablerade ämnesområden som didaktik, 

pedagogik och ämnesdidaktik. Under året har stort fokus ägnats 

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

Profilen	är	tänkt	att	ha	sin	bas	i	ämnena	didaktik	och	pedagogik	

med de associerade ämnena bild- och dramapedagogik. 

Fem forskningsgrupper har sin huvudsakliga bas inom ämnena 

pedagogik och didaktik. inom samtliga bedrivs samverkan 

internationellt, nationellt och regionalt. de två viktigaste skälen 

för den regionala samverkan är att bygga upp hållbara nätverk 

som gagnar lärarutbildningen och bli delaktiga i närsamhällets 

utveckling. 

  Utbildningsvetenskapens internationella samarbeten har 

under det gångna året breddats väsentligt genom den utbild-

ningsvetenskapliga tidskriften nordsTeP, som utkommit med 

tre nummer, och förutsättningarna för fortsatt utveckling av olika 

typer av vetenskapligt samarbete på internationell nivå har ökat 

genom tidskriftens etablering och mottagande. 

Didaktik

inom ämnet didaktik bedrivs forskning om bland annat utbild-

ningsmiljöers betydelse, professioner och professionalism, för-

skola, förskoleklass och fritidspedagogik, iT i lärande och 

studentaktiv	undervisning.	Inom	ämnesområdet	finns	ett	antal	

forskargrupper,	INDUCTION,	ECE	och	STORIES.	Ett	flertal	nya	

projekt har tillkommit under 2015. det internationella och natio-

nella forskningssamarbetet är väl etablerat. Forskningen bidrar 

till mångvetenskapligheten vid Högskolan genom samarbeten 

med forskare i ämnen som miljöpsykologi, datavetenskap, 

naturvetenskap och teknik. didaktikämnets samverkan sker 

med ett tiotal nationella lärosäten. de sedan tidigare etablerade 

nordiska samarbetena har under året fördjupats genom att en 

forskare från sTories6 deltidstjänstgör vid Universitetet i oslo 

och de första samtalen med åbo akademi har ganska nyligen 

planerats i syfte att utbyta kurser och handledningsresurser 

på forskarnivå. det förra ger förutsättningar för såväl veten-

skapligt som undervisningsmässigt utbyte och det senare är 

mycket viktigt mot bakgrund av att personalen inom didaktik och 

 pedagogik ännu inte kan få handledningsmeriter på forskar nivå 

vid Högskolan. i ett vidare internationellt perspektiv har under 

6 Studies of Relationships in Educational Settings 
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året i didaktikgruppen tillkommit samarbete med Hamburg och 

Warwick	 (forskningsprojekt	 inom	 det	 interreligiösa/kulturella	

fältet), University of Buenos aires (projektansökan, konferens-

planering), två universitet i spanien samt utveckling av erasmus-

utbyten mellan University of limerick och University of granada. 

vidare fortsätter didaktikernas samarbeten inom ramen för 

olika nätverk, exempelvis aera, eden, eeCera, eera och 

isaTT. Här handlar det främst om planering av gemensamma 

forskningsprojekt och publikationer. Forskningsprojektet ”iT i 

gymnasieskolan”,	med	bas	inom	didaktikämnet,	finansieras	av	

vetenskapsrådet (2015–2018). Projektet genomförs i samverkan 

med Umeå universitet och Mittuniversitetet. i projektet studeras

hur	IT	används	och	vilka	utmaningar	och	möjligheter	som	finns	

för undervisning, lärande och administration. 

Pedagogik

inom ämnet pedagogik bedrivs forskning om bl.a. kunskaps-

bedömning, utbildningspolitik, hälsofostran, pedagogisk tillämp-

ning, vuxnas lärande och mobbning. Forskargruppen deltar i 

nationella och internationella nätverk exempelvis educational 

reforms in europe (ereCks) samt driver ett antal nationella och 

internationella projekt som exempelvis internationella kompara-

tiva studier av skolresultat. en väl etablerad samverkan pågår 

på såväl nationell som internationell nivå. Till 2015 års aktiviteter 

har hört konferensen ”Barns lärare” som eCe 7-gruppen bjöd in 

till och samverkan med gävle kommun kring iT i lärande (design 

based research). Här bedrivs två doktorandprojekt, ett kring 

mobbningsinterventioner och ett nystartat kring social kom-

munikation. Pedagogikämnet har på det nationella planet tätt 

samarbete med Uppsala universitet och även med göteborgs 

universitet, åbo akademi och University of essex. Pedago-

gikämnet	har	också	i	projekt	kring	specialpedagogik	ett	flertal	

samarbetspartners i de forna sovjetrepublikerna.    

Ämnesdidaktik

i ämnesdidaktik bedrivs didaktisk forskning inom ämnena biologi 

och matematik, samt i relation till genusperspektiv i skola och 

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

barns	livsfrågor.	Inom	ämnesområdet	finns	ett	flertal	nationella	

och internationella samarbeten med bland annat stockholms 

universitet, Uppsala universitet, University of luxembourg och 

evangelische Hochschule dresden (Tyskland).

Humaniora

inom humaniora bedrivs forskning inom skilda områden som 

t.ex. religionsvetenskap, svenska språket och litteraturvetenskap.

Religionsvetenskap

Under 2014–2015 har religionsvetenskap formulerat ett över-

gripande forskningstema – religionens roll i samhället. inom 

ramen	för	detta	tema	återfinns	olika	forskargrupper.	En	grupp	

forskar kring barns och ungdomars livsfrågor i samarbete med 

forskare från Högskolan i dresden, Uppsala universitet och 

stockholms universitet. en relativt nystartad gruppering forskar i 

samarbete med stockholms universitet kring undervisning om tro 

och	vetenskap	på	gymnasienivå.	Utöver	detta	finns	forskning	om	

martyrskap och fundamentalism, komparativa religionsstudier 

samt forskning inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner. 

Forskningen sker via nationella och internationella samarbeten. 

samverkan med andra universitet och högskolor sker inom 

ramen för nationellt forum för religionsdidaktisk/-pedagogisk 

forskning (nFr) med bl.a. universiteten i stockholm, Uppsala, 

Umeå, göteborg och karlstad. en representant för religions-

vetenskapen vid Högskolan ingår i ledningsgruppen för en 

planerad konferens höstterminen 2016 om barns och ung-

domars livsfrågor.

 Högskolan var 2015 värd för nFr:s möte. Högskoleintern 

forskningssamverkan sker med akademin för hälsa och arbets-

liv, om barns tankar om livet. samarbetet sker inom ramen för 

svensk barn- och ungdomsforskning i nära anknytning till nFr. 

Planering pågår även av forskningssamverkan om barns tankar 

om livet med The radboud Univer-sity Medical Center, Holland. 

Fortsatt internationell forsknings- och utbildningssamverkan 

sker med evangelische Hochschule für sozialarbeit, dresden. 

religionsgruppen har under 2015 tagit ett första steg för att 

konstituera forskargruppen religion and sustainabiliy. a study of 

value	changes	in	Sweden	and	Zimbabwe.	En	forskare	har	under	

året blivit invald som styrelseledamot i The north american Paul 

Tillich society för perioden 2016–2018.

Svenska språket och litteraturvetenskap

inom svenska språket och litteraturvetenskap bedrivs forskning 

inom ämnena språkvetenskap, svenska med didaktisk inriktning, 

litteraturvetenskap och genusvetenskap. Forskningsprojekten 

berör frågor om bland annat informationssökning i historiska 

handskrivna dokument, yngre barns skärmbaserade texthante-

ring,	 genusperspektiv	 i	 litteraturen,	 science	 fiction/	fantasy,	

bloggar för skrivutveckling och svenska som andraspråk. 

Forskningen sker via nationella och internationella samarbeten 

exempelvis genom samarbete med universitet/högskolor i 

sverige, Finland, estland, lettland och litauen.

 Forskningen inom ämnesgruppen svenska språket är 

inriktad mot olika delar av det akademiska ämnet svenska/

nordiska	språk:	skrivforskning	ur	flera	perspektiv	med	fokus	på	

ämnesdidaktik, svenska som andraspråk samt skriftspråksbruk 

och språknormer, andraspråksforskning med fokus på ord-

förrådsutveckling samt språkhistoria med fokus på medeltida 

handskrifter. Forskare med litteraturvetenskaplig inriktning be-

handlar	skönlitteratur	och	film	ur	genusteoretiskt	samt	veten-

skapsteoretiskt perspektiv. 

 samverkan sker med institutionen för informationsteknologi 

och	Institutionen	för	lingvistik	och	filologi	vid	Uppsala	universitet	

i projektet ”sökning och informationsutvinning i stora samlingar 

av handskrivna historiska dokument”. 

 samverkan bedrivs med forskare vid köpenhamns uni-

versitet om juridiskt språk inom ramen för det tvärvetenskap-



38 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5

liga internationella nätverket reline, retslingvistisk netværk. 

ämnesgruppen samverkar även inom projektet ”nya ögon på 

sveriges medeltida skrivare” med Computer vision Center, 

Universitat autònoma de Barcelona. Forskare deltar också i ett 

projekt som heter ”ett steg mot sverige”. Projektet är ett sam-

arbete mellan fem universitet i den baltiska och skandinaviska 

regionen (daugavpils universitet i lettland, kleipeda universitet 

i litauen, Tallinn universitet i estland, Turku universitet i Finland). 

Projektets primära mål är att utveckla undervisningsmaterial för 

under visning av svenska språket och den svenska kulturen.   

Samverkan med  
omgivande samhälle

samverkan sker med en rad nationella och internationella 

universitet/högskolor, som exempelvis kungliga tekniska hög-

skolan, linköpings universitet, University of reading (england), 

stockholm resilience Center, karolinska institutet och Uppsala 

universitet. 

	 Det	finns	flera	syften	med	denna	samverkan:

– att kunna erbjuda forskarstuderande vid Högskolan  

 examination vid lärosäten med examensrätt

– att öka mångvetenskapligheten

– bench marking

– att skapa nationella och internationella kontakter för  

 framtida rekrytering, utbyte av post-doktorer etc.

Pågående forskningsprojekt

Ett	60-tal	projekt	med	extern	finansiering	genomfördes	under	

året.	 Den	 externa	 finansieringen	 uppgick	 till	 ca	 42	mnkr.	 De	

största projekten beskrivs nedan:

excellenscentrumet kroppen i arbete – från problem till potential, 

finansierat	av	Forte	med	5	mnkr	per	år	sedan	2011,	är	integrerat	

i Centrum för belastningsskadeforskning vid  akademin för hälsa 

och arbetsliv. det är sveriges största kluster av forskare med 

inriktning mot hälsa i arbetslivet. Forskarna vid centret har under 

2015	beviljats	nya	externa	forskningsmedel	från	Trafikverket	och	

Arbetsmiljöverket	utöver	de	fleråriga	projekt	som	finansieras	av	

Forte och aFa försäkring. 

 kk-stiftelsen finansierar företagsforskarskolan reesbe 

(Resource	Efficient	Energy	Systems	for	Built	Environment)	vid	

akademin för teknik och miljö med tolv doktorander – fyra dok-

torander vardera placerade vid Högskolan i gävle, Mälardalens 

högskola och Högskolan dalarna. reesbe hade under 2015 en 

budget	på	8,4	mnkr	 varav	hälften	är	medfinansiering	 från	de	

17 deltagande företagen och av dessa har Högskolan erhållit   

3,8 mnkr. 

	 Huvudfinanseringen	av	 forskningen	 för	 Industriell	ekonomi	

och CliP baseras på externa medel från vinnova, riksbankens 

Jubileumsfond, Tillväxtverket och region gävleborg. industriell 

ekonomi och CliP hade under 2015 sammanlagt sju forskar-

studerande, varav tre industridoktorander. CliP och industriell 

ekonomi har ett stort antal industriella och akademiska samar-

betspartner.	Avtal	finns	med	bland	andra	Volvo	CE,	Atlas	Copco,	

saab, syntronic, sandvik samt med kTH, linköpings universitet, 

Pisa	University	med	flera.

Externa forskningsanslag

excellenscentret kroppen i arbete – från problem till potential 

erhöll	genom	beslut	2015	 fortsatt	finansiering	 från	Forte	med	 

5 mnkr per år till och med 2020.
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Miljöpsykologi beviljades under 2015 2,25 mnkr från veten-

skapsrådet (vr) för ett projekt på tre år. det är ett grundforsk-

ningsprojekt där avsikten är att studera hur koncentrationskrav 

samvarierar med distraherbarhet och vad människor lär sig 

spontant om regelbundenheter i den omgivande miljön. Projektet 

utmanar vedertagna modeller för hur arbetsminnet fungerar.

	 Under	2015	beviljades	CLIP	fortsatt	finansiering	med	drygt	

14 mnkr: 9 mnkr från Tillväxtverket och 5 mnkr från region 

gävleborg för tre år med start 1 juli 2015. 

 avdelningen för ekonomi vid akademin för utbildning och 

ekonomi har under 2015 beviljats 4,1 mnkr från kk-stiftelsen 

för projektet innovativa strategiska nätverk (isneT) i alltmer 

digitaliserad tillverkningsindustri. Projektet ingår i Hållbara 

 affärsrelationer (Har), samlingstema för all forskning som be-

drivs inom avdelningen för ekonomi, och avser att studera hur 

två tillverkningsföretag hanterar utmaningarna när alltmer av 

värdet skapas i interaktiva innovationsprocesser. isneT kommer 

att bedrivas inom ramen för kk-stiftelsens program kks-Hög 

som syftar till etablering och utveckling av nya forsknings-

områden och skapandet av möjligheter till uppbyggnad av nära 

samarbete mellan akademi och näringsliv. Målet är att forskare 

och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning 

och att detta arbete ska generera resultat till nytta för både 

akademi och näringsliv. 

 riksbankens Jubileumsfond beviljade forskargruppen i 

svenska språket 13,5 mnkr för ett projekt med namnet ”nya 

ögon på sveriges medeltida skrivare”. Projektet är tvärveten-

skapligt med forskare i svenska språket, bildanalys och dator-

lingvistik som deltagare i projektet. Projektets fokus består i att 

analysera handskrift med bildanalytiska metoder för att söka 

individbestämma skrivare.  

Formas beviljade 2015 forskningsprojektet ”naturligt ljud och 

reduktion av mänsklig stress i städer”, med 3 mnkr över tre år. 

Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar ekologi, psykologi, 

akustik och stadsplanering. Huvudsökande är forskare från 

slU medan övriga medverkande är forskare vid göteborgs 

universitet, Chalmers och karolinska institutet. en forskare vid 

avdelningen för socialt arbete och psykologi vid Högskolan 

deltar i projektet.

 kk-stiftelsen beviljade i juni 2015 fortsatt stöd till företags-

forskarskolan reesbe, reesbe plus med start våren 2016. 

reesbe plus tillförs 17 mnkr och nio nya doktorander för kom-

mande fem år. samarbete är upprättat med sju företag.

 Projektet ”Förbättrad energieffektivitet för stärkt konkur-

renskraft och ökad hållbarhet” bland gävleborgs sMe8 genom 

implementering av tjänste- och produktionsinnovationer inom 

industriella energisystem omfattar totalt 8 mnkr, varav 6 mnkr 

från Tillväxtverket och region gävleborg. Förbättrad ener-

gieffektivitet utgör tillsammans med ökad materialeffektivitet 

nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara, klimatneutrala 

energisystem såväl lokalt och regionalt som globalt. Projek-

tets målgrupper är företag i regionen, med fokus på små och 

medelstora företag (sMe) och organisationer, kommuner och 

landsting samt Högskolan och dess studenter som har en viktig 

roll i framtidens region. 

Publicering
Uppföljningen av publiceringsverksamheten vid Högskolan utgår 

från lärosätets publikationsdatabas diva. därutöver redovisas 

publikationer indexerade i Web of science (Wos) och scopus. 

antalet publikationer av forskare vid Högskolan baseras dels 

på forskarnas egen registrering av publikationer i diva, dels 

8  Små och medelstora företag
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på uttag ur Wos och scopus, där uppgifterna tillhandahålls 

av utgivarna.

 det totala antalet publikationer vid Högskolan i gävle som 

registrerats i diva för de senaste tre åren (tabell 17) är något 

större än vid förra uppföljningen. För 2015 kan en ökning på 16 

procent noteras jämfört med föregående år. av tabell 17 framgår 

också att det pågår en omfördelning mellan publikationstyper. 

antalet refereegranskade vetenskapliga artiklar har ökat med 55 

procent jämfört med föregående år, medan antalet konferens-

bidrag minskat.

 antalet publikationer som indexerats i Wos (tabell 18) och 

scopus (tabell 19) uppvisar för 2015 en ökning med 28 procent 

respektive 18 procent jämfört med föregående år. ökningen 

beror på ett ökat antal vetenskapliga artiklar. en förklaring till 

detta kan vara att forskare vid Högskolan i större utsträckning 

publicerat sig i tidskrifter indexerade i Wos respektive scopus, 

alternativt	att	fler	tidskrifter,	i	vilka	forskare	vid	Högskolan	publi-

cerar sig, indexerats i databaserna.

 i policyn för vetenskaplig publicering vid Högskolan i gävle 

framhålls vikten av publicering i ansedda tidskrifter som även 

tillämpar open access. av Högskolans publikationer i Wos för år 

2015 är 15 procent publicerade i open access-tidskrifter, som 

till exempel Plos one, Frontiers in Psychology, sustainability, 

Journal of earth system science och olika BMC-tidskrifter.

 Forskarna vid Högskolan har under året sampublicerat med 

forskare	från	flera	andra	lärosäten.	Av	det	totala	antalet	publika-

tioner under 2015 är det 32 procent (diva), 13 procent (Wos) 

respektive 16 procent (scopus) som författats i samarbete med 

minst en extern samarbetspartner. Baserat på publikationer in-

dexerade i Wos och scopus har forskare vid Högskolan i gävle 

främst sampublicerat sig med forskare vid andra svenska läro-

säten, som t.ex. Uppsala universitet, karolinska institutet, kTH 

och linköpings universitet. vidare har forskare vid Högskolan 

sampublicerat sig med forskare vid utländska lärosäten, bl.a. 

University of Central lancashire (england), aalborg Universitet 

(danmark) samt Wuhan University (kina).

 Forskarutbildning
som nämnts har Högskolan två forskarexamensrätter, Byggd 

miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv. den förstnämnda 

forskar examensrätten beviljades under 2010 och Hälso-

främjande arbetsliv fick motsvarande tillstånd 2012. inom 

Byggd miljö finns forskarutbildningsämnena energisystem, 

miljöpsykologi,  inomhusmiljö samt geospatial informations-

vetenskap.	 Inom	profilområdet	Hälsofrämjande	arbetsliv	 finns	

forskarutbildnings-ämnena arbetshälsovetenskap och socialt 

arbete. Forskningen vid dessa båda forskarexamensrätter bildar 

såväl en samman-hållen forskningsmiljö som en mångveten-

skaplig miljö till gagn för både seniora forskare, handledare 

och doktorander.  

doktoranderna vid Högskolan ingår i en kreativ forskarutbild-

ningsmiljö som totalt består av drygt ett hundratal doktorander. 

doktoranderna i de sex forskarutbildningsämnena har stor nytta 

av att vara en del av den totala forskningsmiljön vid Högskolan. 

doktoranderna kommer inom en snar framtid exempelvis att 

kunna läsa gemensamma och ämnesövergripande forskarkur-

ser som kvalitativa, kvantitativa och kombinerande forsknings-

metoder, vetenskapsteori och andra ämnesövergripande forskar-

kurser. doktoranderna kan också dra nytta av de gemensamma 

doktoranddagarna där teman som handledningens kvalitet och 

andra	aktuella	områden	kommer	att	diskuteras.	Det	finns	även	en	

gemensamt uppbyggd kommunikationsplattform på Högskolans 

intranät som givetvis kommer doktoranderna tillgodo. 

 den 30 september 2015 genomfördes den första disputa-

tionen inom ramen för Högskolans egen forskarutbildningsrätt, i 

ämnet miljöpsykologi. Under 2015 har initierats en ansökan om 

forskarutbildningsrätt för ämnet vårdvetenskap i linje med ambi-

tionen att utöka antalet forskarexamensämnen. dokumentation 

av forskarutbildningen – isP, risP liksom asP – har förbättrats 

genom vidtagna revisioner. doktorander, yngre forskare och 

handledare har gemensamt överlagt om forskarutbildningens 

villkor	och	om	hur	framgångsrika	ansökningar	om	extern	finan-

siering utformas. Under våren 2015 genomfördes en forskar-

handledningskurs i Högskolans egen regi i syfte att förstärka den 

interna handledarkompetensen. en handledarutbildning är ett 

nödvändigt villkor för att forskare ska kunna uppfylla kriterierna 

för att antas som oavlönad docent.

Doktorandkollektivet vid  
Högskolan i Gävle

Forskarstuderande vid Högskolan i gävle har fram till dess att 

Högskolan beviljades egen forskarutbildningsrätt alltid varit an-

tagna vid andra lärosäten. det har också historiskt förekommit 

andra anställningsformer för forskarstuderande än doktorandan-

ställning. detta har föranlett att principerna för hur doktorander 

vid Högskolan har räknats inte varit helt tydliga och konsekventa. 

Från och med 2015 redovisas endast personer som är antagna 

till forskarutbildning vid Högskolan i gävle och personer som 

innehar en doktorandanställning vid Högskolan. detta innebär att 

forskarstuderande som är knutna till Högskolan på annat sätt inte 

redovisas och att uppgifterna i tabell 20 för 2014 och 2013 inte 

överensstämmer med 2014 års årsredovisning. Mellanskillnaden 

utgörs av forskarstuderande antagna vid annat lärosäte och med 

annan anknytning till Högskolan i gävle än genom doktorand-

anställning. år 2013 fanns 20 doktorander  i Högskolans egna 

forskar examensämnen. Motsvarande siffra för år 2014 var 26 

doktorander.  år 2015 uppgår Högskolans egna doktorander till 

30 personer. gällande antalet doktorander inskrivna vid andra 

lärosäten har utvecklingstendensen varit relativt stabil även om 

den varierat något under den angivna perioden (se tabell 20). 
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TaBEll 17 

antal  publ ikat ioner i  DiVa, 2013– 2015

 DiVa 2015 2014 2013 Totalt 

 vetenskapliga artiklar och forskningsöversikter, refereegranskade* 212 137** 154 503 

 konferensbidrag, refereegranskade*** 33 71 68 172

 Böcker, bokkapitel och redaktörsskap (antologi, proceedings), refereegranskade**** 27 16 19 62

 doktors- och licentiatavhandlingar 15 18 10 43 

 övrigt***** 168 150 181 499

 Totalt Hig 455 392** 432 1 279

 notera: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  årsredovsningen för 2014 då databaserna  uppdateras kontinuerligt.

 * inkluderar: epub ahead of print, in press, accepted. För år 2015 utgör  detta 26, 5 respektive 15 artiklar.

 ** Minskningen av antalet redovisade refereegranskade vetenskapliga  artiklar för år 2014 jämfört med föregående årsredovisning förklaras av 
  att de artiklar som då var epub ahead of print, in press och accepted fått  ändrad status och därmed förts över till 2015 års siffror.

 *** avser publicerade konferenspapers. i årsredovisningen 2014 inklude rades även andra typer av konferensbidrag. dessa räknas nu till övrigt.

 **** inkluderar 3 bokkapitel in press (2015). 

 ***** inkluderar: ej refereegranskade artiklar, konferensbidrag, böcker  och bokkapitel samt rapporter, manuskript (submitted) m.m.

TaBEll 18

antal  publ ikat ioner i  Thomson Reuters Web of Science, 2013-2015

 Web of Science 2015 2014 2013 Totalt

 vetenskapliga artiklar och forskningsöversikter 128 89 112 329  

 konferensbidrag - 9 10 19  

  övrigt* 5 6 12 23  

 Totalt Hig  133 104 134 371 

 notera: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  årsredovsningen för 2014 då databaserna uppdateras kontinuerligt. 
 Böcker och bokkapitel redovisas inte för Wos då vi inte har tillgång till den delen av databasen.

 * inkluderar: editorials, letters, meeting abstracts.

TaBEll 19 

antal  publ ikat ioner i  Scopus, 2013– 2015

 Scopus 2015 2014 2013 Totalt

 vetenskapliga artiklar och forskningsöversikter 154 106 125 385 

 konferensbidrag 14 36 16 66 

 Bokkapitel 2 2 7 11 

  övrigt*  3 3 4 10  

 Totalt Hig 173 147 152 472  

 notera: Uppgifterna kan skilja sig något från dem som redovisats i  årsredovsningen för 2014 då databaserna uppdateras kontinuerligt.

 * inkluderar: ahead of print (15 för år 2015 och 2 för år 2014).

 ** inkluderar: editorials, letters.

TaBEll 20 

antal  forskarstuderande, 2013– 2015

     2015 2014 2013 

 Forskarstuderande* inom Högskolans utbildningsrätter   

 kvinnor 9 8 4  

 Män 21 18 16  

  Totalt Hig 30 26 20

 individer med doktorandanställning   

 kvinnor 35 35 28  

 Män 36 38 31  

  Totalt Hig 71 73 59     

  * omfattar forskarstuderande med målet att ta doktors- eller licentiatexamen.
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Personalvolym  
och personalkategorier

Högskolans personalvolym har under perioden 2014–2015  

minskat med motsvarande 3 årsarbetare. könsfördelningen bland 

de anställda är jämn med 54 procent kvinnor och 46 procent 

män (tabell 21). Högskolan arbetar med att förändra fördelningen 

mellan kvinnor och män och har som målsättning att uppnå jämn 

könsfördelning inom samtliga kategorier av anställda. 

Lärare
i tabell 22 redovisas antalet lärare vid Högskolan i årsarbets- 

krafter. antalet årsarbetare inom kategorin lärare har minskat  

under perioden 2013 till 2015 från 320 årsarbetare till 306 år 

2015. antalet disputerade lärare har minskat från 160 års-

arbetare 2013 till 154 årsarbetare 2015. antalet professorer 

har minskat med 2 årsarbetare till totalt 23 årsarbetare varav 

tre årsarbetare är kvinnor (tabell 22). Under perioden har antalet 

doktorander ökat med 11 årsarbetare till totalt 54 under 2015. 

av dessa är andelen kvinnor 47 procent (tabell 21).

Rekryteringar och  
befordringsärenden 

i tabell 23 redovisas antal rekryteringar som gjorts under året. 

sammanlagt har Högskolan rekryterat 64 lärare 2015 vilket  

är en ökning med 33 procent jämfört med föregående år. 

ökningen har skett bland lektorer och bland adjunkter med 

tidsbegränsad anställning. antalet tidsbegränsade adjunkter har 

ökat jämfört med antalet tillsvidareanställda adjunkter. siffrorna 

för tidsbegränsade och tillsvidareanställda lektorer är dock 

 relativt oförändrade. Under året har en gästprofessor rekryterats. 

antalet professorer vid Högskolan uppgår till 23 årsarbetare 

varav 14 procent är kvinnor och 86 procent är män (se tabell 21). 

 Befordringsärenden har ökat med två årsarbetstagare jämfört 

med 2014. siffrorna i tabell 24 visar att befordringarna av lektorer 

har ökat under 2015 och att befordringarna av professorer har 

minskat jämfört med 2014. antalet befordrade professorer sjönk 

från fyra till två årsarbetstagare under året. 

 Högskolan ser vikten av ett fortsatt arbete med att stärka 

det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet i syfte att öka 

rekryteringarna av högre lärarkompetenser. Högskolan har som 

mål att verka för en ökad andel kvinnliga professorer varvid 

Högskolan, som ett led i detta långsiktiga arbete, kommer att 

öka möjligheten till karriärsvägledning för lärare. Chefens roll i 

detta utvecklingsarbete ska också tydliggöras varvid både löne-

kartläggningsarbetet, löneprocessen och framför allt samtalet 

mellan chef och medarbetare kommer att prioriteras under 2016.

Arbetsmiljö
För Högskolan är arbetsmiljö ett prioriterat område och under 

2015 har arbetsmiljöarbetet förstärkts ytterligare. Under det 

gångna året har Högskolan deltagit i ett utvecklingsarbete till-

sammans med Partsrådet och andra lärosäten i sverige. syftet 

var att arbeta fram en gedigen partsgemensam arbetsmiljöut-

bildning med betoning på den psykosociala arbetsmiljön. detta 

arbete har resulterat i en utbildningsserie i fyra block som alla 

chefer inom Högskolan tillsammans med skyddsombuden och 

Hr-personal har deltagit i under hösten 2015 och fortsättnings-

vis under våren 2016. 

 För att ytterligare tydliggöra och stärka strukturen inom 

arbetsmiljöarbetet har Högskolan gett Previa i uppdrag att 

genomföra en kartläggning av detta fokusområde.    

Jämställdhet och mångfald
Högskolan bedriver arbetet med jämställdhet och mångfald, till 

stor del inom ramen för arbetet med lika villkor. Med begreppet 

lika villkor avses att alla anställda, studenter och sökande ska 

ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion, 

annan trosuppfattning eller ålder. 

 inom ramen för jämställdhetsarbetet har Högskolan under 

året också genomfört en omfattande lönekartläggning. arbetet 

har skett i samarbete med en extern konsult samt en arbets-

grupp bestående av personalspecialister samt chefer inom 

Högskolan. rapporten påvisar inga egentliga löneskillnader 

mellan kvinnor och män vid Högskolan. 

Kompetensförsörjning  
och ledarskap

Under	året	har	flera	chefsrekryteringar	genomförts	vid	Hög- 

skolan. Högskolan har under 2015 fortsatt att arbeta med ledar-

skapet och genomfört chefsseminarier där ledarskapet stått 

i fokus. avdelningen för personal, ekonomi och planering har 

under året arrangerat chefsluncher i syfte att utveckla arbets-

givar- och chefsrollen samt stärka nätverket mellan chefer. 

Under året har ett chefsutvecklingsprogram arbetats fram och 

presenterats för ledningen.  

Personal
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TaBEll 23 

antal  rekryterade lärare per kategori ,   
2013– 2015

    2015 2014 2013 

 Seniora professorer, tidsbegränsade - 1 1      

  kvinnor - 1 0 

  Män - 0 1 

 lektorer  13 4 7     

  kvinnor 6 3 2 

  Män 7 1 5 

 lektorer, tidsbegränsade   16 11 23   

  kvinnor 9 6 9 

  Män 7 5 14  

 adjunkter  12 23 9     

  kvinnor 9 17 5 

  Män 3 6 4 

 adjunkter, tidsbegränsade 22 9 46      

  kvinnor 17 7 31 

  Män 5 2 15  

 gästprofessorer  1 - 5 

  kvinnor 1 - 3 

  Män - - 2 

 adjungerade professorer  - - - 

  kvinnor - - -

  Män - - - 

 Totalt 64 48 91 

TaBEll 22 

lärare,  årsarbetskrafter,  2013– 2015

   2015 2014 2013 

 lärare 306 310 320

  - varav kvinnor 155 154 154

  - varav män 151 156 166

 Disputerade lärare 154 156 160

  - varav kvinnor 62 63 63

  - varav män 92 93 97

 Professorer 23 23 25

  - varav kvinnor 3 4 4

  - varav män 19 19 21

 

TaBEll 24

Befodringsärende per kategori ,  2013-2015
      

   2015 2014 2013 

 lektorer  5 1 6      

  kvinnor 2 1 2 

  Män 3 0 4  

 Professorer  2 4 0      

  kvinnor 0 1 0 

  Män 2 3 0 

 Totalt 7 5 6 

TaBEll 21

antal  anstäl lda per kategori  och år,  årsarbetskrafter,  2013– 2015

 Personalkategori  2015 andel andel 2014 andel andel 2013 andel andel    
   kvinnor män  kvinnor män  kvinnor män   

 adjunkt 152 61 % 39 % 155 59 % 41 % 160 57 % 43 %

 adm/teknisk personal 173 64 % 36 % 175 63 % 37 % 180 64 % 36 %

 doktorand 54 47 % 53 % 52 43 % 57 % 43 42 % 58 %

 Forskare 8 11 % 89 % 11 32 % 68 % 9 32 % 68 %

 lektor 132 45 % 55 % 133 44 % 56 % 135 43 % 57 %

 Postdoktor 6 46 % 54 % 1 100 %  1 100 % 

 Professor 23 14 % 86 % 23 17 % 83 % 25 15 % 85 %

 arvodister 11 51 % 49 % 13 54 % 46 % 12 61 % 39 %

 Totalt 559 54 % 46 % 563 53 % 47 % 565 53 % 47 %

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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Högskolan har under 2015 deltagit i arbetsgivarverkets ut- 

vecklingssatsning på medarbetarskap i statliga myndigheter. 

Personalenheten har även deltagit i utbildning inom kompe-

tensbaserad rekrytering.  

Hälsa
ingen förändring av sjuktalet har skett under 2015. den totala 

sjukfrånvaron var under året 2,6 procent. statistik över sjuk-

frånvaro redovisas i tabell 25 och 26. i tabell 27 redovisas 

könsuppdelad statistik över långtidssjukfrånvaro av den totala 

sjukfrånvaron. Totalt har långtidssjukfrånvaron ökat med 3,8 

procentenheter jämfört med 2014. 

TaBEll 25

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

arbetst id) ,  2013– 2015

   2015 2014 2013 

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

 Män 1,2 % 2,0 % 2,0 % 

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

TaBEll 26 
Sjukfrånvaro uppdelat efter ålder 

(antal  s jukfrånvarotimmar i  procent av t i l lgängl ig 
arbetst id) ,  2013– 2015

   2015 2014 2013 

 -29 1,2 % 0,9 % 3,2 % 

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

  Män 1,9 % 0,8 % 1,0 % 

 30-49 2,7 % 2,9 % 2,3 % 

  kvinnor 3,9 % 4,2 % 3,2 % 

  Män 0,9 % 1,1 % 1,1 % 

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

  kvinnor 3,9 % 2,1 % 2,1 % 

  Män 1,3 % 2,9 % 2,9 % 

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

TaBEll 27

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

s jukfrånvaro, 2013– 2015

  2015 2014    2013 

 långtidssjukfrånvaro 

  kvinnor 72,0 % 62,0 % 62,7 % 

  Män 52,4 % 68,2 % 70,2 % 

 Totalt 68,0 % 64,2 % 66,9 % 

 

notering: avrundning kan göra att kategorier inte alltid summerar till totalsumman.
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Högskolans resultat för 2015 uppvisade ett överskott på 11 

734 tkr. överskottet kom från utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, 12 415 tkr. resultatet från verksamhetsgren 

forskning var -681 tkr. 

Intäkter

Högskolans intäkter uppgick 2015 till 581 939 tkr, vilket var en 

ökning med 12 977 tkr (2,3 procent) jämfört med 2014. ökningen 

beror främst på ökat anslag, 8 424 tkr, och ökade avgiftsintäkter, 

9 415 tkr. Bidragsintäkterna har däremot minskat med 3 671 tkr  

och som en följd av det förändrade ränteläget så minskade de 

finansiella	intäkterna	med	1	191	tkr.

ekonomiskt resultat

Kostnader

kostnaderna minskade något, 3 792 tkr, jämfört med 2014. det 

förklaras av att en anpassning gjorts utifrån det förutsättningar 

som gavs vid årets början. Personalkostnaderna som är den 

största kostnadsposten, 395 748 tkr, ökade med 1 795 tkr vilket 

i reala termer får ses som en kostnadsminskning. anpassningar 

har gjorts på lokalsidan vilket syns i form av minskade kostnader 

på 3 318 tkr och övriga driftkostnader minskade med 1 845 tkr. 

 Med överskottet på 11 734 tkr ökade Högskolans myndig-

hetskapital till 191 481 tkr, vilket utgör 32,9 procent av om-

sättningen.

Högskolan totalt

TaBEll 28 
Finansier ing (tkr)

   2015   2014   2013

 anslag 512 258  88 % 503 834  89 % 493 018  88 %

 avgifter/ersättningar 28 104  5 % 18 689  3 % 24 510  4 %

 Bidrag 41 463  7 % 45 134  8 % 42 459  7 %

 Finansiella intäkter 114  0 % 1 305  0 % 2 912  1 %

 Summa 581 939  100 % 568 962  100 % 562 899  100 %

TaBEll 29 
Kostnad per verksamhetsgren (tkr)

   2015   2014   2013

 grundutbildning 450 848  79 % 445 195  78 % 448 365  78 %

 Forskning 119 357  21 % 128 802  22 % 124 165  22 %

 Summa 570 205  100 % 573 997  100 % 572 530  100 %

TaBEll 30 
Kostnadsslag (tkr)

   2015   2014   2013

 Personal 395 748  69 % 393 953  69 % 394 428  69 %

 lokaler 74 853  13 % 78 171  14 % 78 710  14 %

 övrigt 85 678  15 % 87 523  15 % 86 780  15 %

 avskrivningar och  
 nedskrivningar 13 189  2 % 14 042  2 % 12 259  2 %

 Finansiella kostnader 737  0 % 308  0 % 353  0 %

 Summa 570 205  100 % 573 997  100 % 572 530  100 %
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TaBEll 31 

intäkter och kostnader per verksamhetsgren 2015 (tkr)

        
 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      

     2015 2014 2013    

 intäkter av anslag   428 393 419 185 410 789

 intäkter av avgifter och andra ersättningar 24 825 16 996 21 513

 intäkter av bidrag   9 953 7 104 4 424

 Finansiella intäkter    92 1 045 2 466

 Verksamhetens intäkter   463 263 444 330 439 192

 kostnader för personal   -307 633 -295 797 -300 791

 kostnader för lokaler   -65 233 -70 667 -72 098

 övriga driftkostnader   -66 684 -66 502 -66 267

 Finansiella kostnader     -597 -265 -346

 avskrivningar och nedskrivningar  -10 701 -11 964 -10 535

 Verksamhetens kostnader   -450 848 -445 195 -450 037

 Transfereringar    

 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2 641 3 286 3262

 övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 237 426 61 

 lämnade bidrag   -2 878 -3 712 -3 323 

 Saldo   0 0 0 

      

 Årets kapitalförändring   12 415 -865 -10 845 

         

 

 Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå  

     2015 2014 2013    

 intäkter av anslag   83 865 84 649 82 229 

 intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 279 1 692 2 997 

 intäkter av bidrag   31 510 38 031 38 035 

 Finansiella intäkter   22 259 446 

 Verksamhetens intäkter   118 676 124 631 123 707 

 kostnader för personal   -88 115 -98 156 -93 637 

 kostnader för lokaler   -9 620 -7 504 -8 284 

 övriga driftkostnader   -18 994 -21 020 -20 513 

 Finansiella kostnader    -140 -43 -7 

 avskrivningar och nedskrivningar  -2 488 -2 078 -1 724 

 Verksamhetens kostnader   -119 357 -128 801 -124 165 

 Transfereringar     

 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 1 425 542 1343

 övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2 701 2 187 860 

 lämnade bidrag    -4 126 -2 729 -2 203 

 Saldo   0 0 0 

      

 Årets kapitalförändring   -681 -4 170 -458 
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verksamhetens resultat förbättrades 2015 med 13 280 tkr jämfört med 2014 vilket till stor del förklaras 

av att förutsättningarna förändrades under året. intäkterna, 463 263 tkr, ökade men produktion hann 

inte fullt ut ställa om och därmed blev den totala kostnadsbilden likartad med 2014. de redovisade 

kostnaderna för verksamheten blev 450 848 tkr viket sammantaget gav ett positivt resultat på   

12 415 tkr.

 Högskolan redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde av 405 427 tkr varav  

1 104 tkr avser ersättning för decemberprestationer från 2014. Takbeloppet uppgick till 424 343 tkr 

år 2015 och underproduktionen inklusive december prestationer från 2014 blev därmed 18 916 tkr.

de totala intäkterna ökade med 18 933 tkr jämfört med 2014. anslagsintäkterna för reguljär grund-

utbildning, 424 343 tkr, ökade med 6 375 tkr under 2015 och särskilda medel för kvalitets utveckling 

ökade med 2 833 tkr och den sammanlagda anslagsökningen inom grundutbildning blev därmed 

med 9 208 tkr. intäkterna från avgifter och andra ersättningar uppgick 2015 till 24 825 tkr, en ökning 

med	7	829	tkr.	De	finansiella	intäkterna	minskade,	beroende	på	det	låga	ränteläget,	med	953	tkr.	

 För grundutbildningen blev de totala kostnaderna 5 653 tkr högre än under 2014. ökningen huvud-

sakligen hänförlig till personal kostnader, 11 836 tkr vilket är 4 procent. lokalkostnaderna minskade 

med 5 434 tkr.

Grundutbildning

TaBEll 32 

Finansier ing (tkr)

   2015   2014   2013

 anslag 428 393  92 % 419 185  94 % 410 789  93 %

 avgifter 24 825  5 % 16 996  4 % 21 513  5 %

 Bidrag 9 953  2 % 7 104  2 % 4 424  1 %

 Finansiella intäkter 92  0 % 1 045  0 % 2 466  1 %

 Summa 463 263  100 % 444 330  100 % 439 192  99 %

TaBEll 33 

Kostnadsslag (tkr)

   2015   2014   2013

 Personal 307 633  68 % 295 797  66 % 300 791  67 %

 lokaler 65 233  14 % 70 667  16 % 70 426  16 %

 övrigt 66 684  15 % 66 502  15 % 66 267  15 %

 avskrivningar 10 701  2 % 11 964  3 % 10 535  2 %

 Finansiella kostnader 597  0 % 265  0 % 346  0 %

 Summa 450 848  100 % 445 195  100 % 448 365  100 %
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Anslagsfinansierad utbildning

Den	anlagsfinansierade	grundutbildningen	består	av	reguljär	grundutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	

nivå. antalet helårsstudenter var år 2015, 5 558, vilket var på samma nivå som 2014. kostnaden för 

helårsstudent på reguljär grundutbildning, 75 tkr, var lägre än 2014. antalet helårsprestationer minskade 

med 136 och kostnaden per helårsprestation ökade till 94,3 tkr.

TaBEll 34 
anslagsf inansierad regul jär grundutbi ldning 

– kostnad per helårsstudent ( tkr)

  2015 2014 2013

 antal helårsstudenter 5 558 5 547 5 959

 kostnad (tkr) 416 606 422 459 425 907

 kostnad per helårsstudent 75,0 76,2 71,5

   

  2015 2014 2013

 antal helårsprestationer 4 420 4 556 4 733

 kostnad (tkr) 416 606 422 459 425 907

 kostnad per helårsprestation 94,3 92,7 90,0

Uppdragsutbildning

intäkterna från uppdragsutbildningar har ökade med 5 892 tkr. ökningen kommer från uppdrag från 

svensk Fastighetsförmedling avseende mäklarutbildning, sjuksköterskeutbildning från region gävleborg, 

sjuksköterskeutbildning i kina samt kurser i lärarlyftet och förskolelyftet.

   2015 2014* 2013 2012

 intäkter uppdragsutbildning 16 509 10 617 10 108 15 396

* 2014 års värde har rättats.
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Forskning och forskarutbildning

Forskningsintäkterna minskade med 5 955 tkr och den största minskningen, 6 521 tkr, är hänförlig 

till	 den	bidragsfinansierade	 forskningen.	Den	avgiftsfinansierade	 forskningen	ökade	däremot	med	 

1 587 tkr. verksamhetens kostnader har minskat mer än intäkterna och det ekomiska resultatet, som 

fortfarande visar ett underskott -681 tkr, var ändå bättre än 2014 då det var -4 170 tkr. 

TaBEll 35 

Finansier ing (tkr)

   2015   2014   2013

 anslag 83 865  71 % 84 649  68 % 82 229  66 %

 avgifter 3 279  3 % 1 692  1 % 2 997  2 %

 Bidrag 31 510  27 % 38 031  31 % 38 035  31 %

 Finansiella intäkter 22  0 % 259  0 % 446  1 %

 Summa 118 676  100 % 124 631  100 % 123 707  100 %

TaBEll 36 
Kostnadsslag (tkr)

   2015   2014   2013

 Personal 88 115  74% 98 156  76% 93 637  75%

 lokaler 9 620  8% 7 504  6% 8 284  7%

 övrigt 18 994  16% 21 020  16% 20 513  17%

 avskrivningar 2 488  2% 2 078  2% 1 724  1%

 Finansiella kostnader 140  0% 43  0% 7  0%

 Summa 119 357  100% 128 801  100% 124 165  100%

TaBEll 37 
Kostnad per vetenskapl ig publ ikat ion (tkr)

 Källa  2015 2014  2013 

 diva  262 329  287

 Thomson reuters Wos  897 1 238  927

 scopus  690 876  817 

 

 Kostnad (tkr)  119 357 128 802 124 165
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   Not 2015 2014 
VERKSAMHETENS INTÄKTER

 intäkter av anslag  512 258 503 834   
 intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 28 104 18 689    
 intäkter av bidrag 2 41 463 45 134   
 Finansiella intäkter 3 114 1 305   

 Summa   581 939 568 962   

VERKSAMHETENS KOSTNADER

 kostnader för personal 4 -395 748 -393 953    
 kostnader för lokaler  -74 853 -78 171   
 övriga driftkostnader  -85 678 -87 523  
 Finansiella kostnader 5 -737 -308    
 avskrivningar och nedskrivningar  -13 189 -14 042    

 Summa   -570 205 -573 997    

   
VERKSAMHETSUTFALL  11 734 -5 035   

      
TRANSFERERINGAR

 Medel som erhållits från myndigheter  
	 för	finansiering	av	bidrag								 	 4	066	 3	829	 			
	 Övriga	erhållna	medel	för	finansiering	av	bidrag	 6	 2	939	 2	613	 			
 lämnade bidrag m.m. 7 -7 004 -6 442    

 Saldo   0 0    

   

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8  11 734 -5 035    

RESULTATRÄKNING (TKR)
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   Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR  

 Immateriella anläggningstillgångar
  rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  9 924 1 119   
 Summa   924 1 119   

 Materiella anläggningstillgångar
  Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 8 749 4 388   
  Maskiner, inventarier, installationer m m 11 24 613 25 996
  Pågående nyanläggningar 12 2 236 0   
 Summa  35 598 30 384   

 Kortfristiga fordringar
  kundfordringar  11 707 4 847   
  Fordringar hos andra myndigheter  8 670 7 492   
  övriga kortfristiga fordringar 13 132 0   
 Summa   20 508 12 339   

 Periodavgränsningsposter 
  Förutbetalda kostnader 14 18 630 17 091   
  Upplupna bidragsintäkter 15 6 649 7 542   
  övriga upplupna intäkter 16 164 512   
 Summa  25 442 25 146   

 Avräkning med Statsverket
  avräkning med statsverket 17 0 0   
 Summa  0 0

 Kassa och bank
  Behållning räntekonto i riksgäldskontoret  277 504 262 368   
 Summa  277 504 262 368    

SUMMA TILLGÅNGAR  359 976 331 356   

KAPITAL OCH SKULDER

 Myndighetskapital 18
  statskapital utan avkastningskrav  108 108   
  Balanserad kapitalförändring  179 639 184 674   
  kapitalförändring enligt resultaträkningen  11 734 -5 035   
 Summa   191 481 179 747   

 Avsättningar 
  avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 3 931 8 555   
  övriga avsättningar 20 3 214 2 422   
 Summa  7 145 10 977   

 Skulder m.m. 
  lån i riksgäldskontoret 21 32 735 30 134   
  kortfristiga skulder till andra myndigheter  14 809 12 207   
  leverantörsskulder  12 896 10 537   
  övriga kortfristiga skulder 22 7 153 6 359   
  Förskott från uppdragsgivare och kunder 23 18 270 4 524    
 Summa  85 863 63 761   

 Periodavgränsningsposter 
  Upplupna kostnader 24 31 812 35 232   
  oförbrukade bidrag 25 36 197 37 252   
  övriga förutbetalda intäkter 26 7 479 4 388   
 Summa  75 487 76 871   

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  359 976 331 356 
   

BALANSRÄKNING (TKR)



54 | H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5

ANSLAGSREDOVISNING (TKR)

      

  Ingående Årets till- Omdisponerade Totalt  Utgående 

  överförings- delning enligt anslags- disponibelt  överförings- 

Anslag Not belopp regleringsbrev belopp belopp Utgifter belopp

Uo 16 2:43 Ramanslag   
Högskolan i gävle: Utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 
ap.1 Takbelopp  27 - 424 343 - 424 343 -424 343 -

Uo 16 2:44  Ramanslag
Högskolan i gävle: Forskning och  
utbildning på forskarnivå 
ap.1 Basresurs  28 - 83 865 - 83 865 -83 865 -

Uo 16 2:65  Ramanslag
särskilda medel till universitet och  
högskolor 
ap. 65 kvalitetsbaserad resursfördelning 29 - 1 592 -48 1 544 -1 544 -
ap. 89 kvalitetsförstärkning 30 - - 2 506 2 506 -2 506 -

Summa    0 509 800 2 458 512 258 -512 258 0

Redovisning mot anslag



H ö g s k o l a n  i  g ä v l e  •  å r s r e d o v i s n i n g  2 0 1 5  | 55

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
 

alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summerings-
differenser förekomma. 
 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Högskolans bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters  
bokföring samt ekonomistyrningsverket (esv):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.  
årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och  
budgetunderlag samt esv:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. 

i enlighet med esv:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 5 januari.

efter brytdagen har fakturor överstigande 75 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  
 

UPPLYSNINGAR OM AVVIKELSER 

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler 
i enlighet med föreskrifterna i regleringsbrev för universitet och högskolor tillämpar Högskolan 
i gävle de undantag som framgår av bilaga 5 till regleringsbrevet, bl.a. rörande anslagsavräkning,  
anslagssparande,	väsentliga	uppgifter,	finansieringsanalys,	finansiering	av	anläggningstillgångar	 
och disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet:

• Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovisning mot  anslag 
 enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). avräkning mot anslag och anslagsposter  för  
 medel  som utbetalas till lärosätenas räntekonton i riksgäldskontoret ska ske i samband  
 med de  månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i riksgäldskontoret.

• Universitet och högskolor, dock inte Försvarshögskolan, medges undantag från 7 § anslags- 
 förordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat  
 takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföljande  
 budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.

• Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket 
 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen  
 ska innehålla redovisning av vissa väsentliga uppgifter. 

• Universitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt bilaga 6 väsentliga uppgifter. 

 Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet av noter till årsredovisningen 
	 särskilt	beakta	att	specifikation	ges	av	
 - låneram i riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad låneram 
  vid räkenskapsårets slut, och 
 - beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos riksgäldskontoret.

• Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § andra  
 stycket  förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i  
	 årsredovisningen		upprätta	och	lämna	en	finansieringsanalys	till	regeringen.	

 Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapital- 
	 försörjnings	förordningen	(2011:210)	om	finansiering	av	anläggningstillgångar	enligt	följande.	 
 en anläggnings tillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis  
	 finansieras	med	bidrag	som	har		mottagits	från	icke-statliga	givare.	Detta	gäller	även	för	 
 bidrag från statliga bidragsgivare under  förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

• Universitet och högskolor medges undantag från 25a § andra och tredje styckena avgiftsför- 
 ordningen (1992:191) om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet enligt följande.

 Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens  
 omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur överskottet  
 ska disponeras.

 Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat  
 överskott från tidigare räkenskapsår ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag till  
 regeringen om hur underskottet ska täckas.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Anläggningstillgångar  
som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. 

Förvärvade licenser och rättigheter som har ett anskaffningsvärde överstigande 50 tkr  
och en beräknad ekonomisk livslängd på minst fem år. 

avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. 
avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.  

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

  Tillämpade avskrivningstider för anläggningstillgångar  
  anskaffade från och med 2010 

  3 år Persondatorer, servrar mm 
  5 år   immateriella anläggningstillgångar 
  5 år övriga inventarier, maskiner och utrustning 
  10 år  Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst  
 den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 
 

  Tillämpade avskrivningstider för anläggningstillgångar  
  anskaffade tidigare än 2010 

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

 
Omsättningstillgångar 

Fordringar	har	tagits	upp	till	det	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	
 

Skulder 
skulderna har tagits upp till nominellt belopp. skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. 
 

ANSTÄLLDAS SjUKFRÅNVARO 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se tabell 25-27 i resultatredovisningen. 
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
enligt 7 Kap 2 § FÅB

MANDATPERIOD 2013-05-01 – 2016-04-30

Styrelsen Ersättning från HiG Övriga styrelseuppdrag 
 (lön och styrelsearvode under 
 räkenskapsåret 2015)

Mats sjöstrand 50 334 kr styrelseordförande sida (t o m 2015-06-30)
Ordförande  styrelseordförande sveriges Författarfond
	 	 Styrelseordförande	Trafikverket

Maj-Britt Johansson 1 096 496 kr ledamot i insynsrådet i länsstyrelsen gävleborg
Rektor  Triple steelix

Marita svensson  22 840 kr styrelseordförande By inclusion aB
Ledamot

Pasi kangas 22 000 kr ledamot kiMaB Programråd 
Ledamot  ledamot intressentföreningen för korrrosionsinstitutet 
  ledamot Jernkontoret FoU råd
  ordförande industrins representantgrupp för  
  Forskarskolan Hda, Högskolan dalarna

Carina Blank 22 000 kr svensk kommunförsäkrings aB (t o m 2015-04-30) 
Vice ordförande  kommungaranti skandinavien aB (t o m 2015-04-30) 
  kommun garanti reinsurance sa (t o m 2015-04-30) 

anders lundquist 22 000 kr –
Ledamot

Björn o nilsson 22 000 kr styrelseordförande Bioinvent international aB
Ledamot  styrelseordförande åForsk
  styrelseordförande stockholm science City
  styrelseordförande sweCris
  styrelseordförande vinnova – centret Pronova (kTH)
  styrelseledamot åF aB
  styrelseledamot iva
  styrelseledamot strategic Board Umeå institute  
  of design
  styrelseledamot Utbildningsradion (Ur)
  styrelseledamot euro-Case
  styrelseledamot swednanotech
  styrelseledamot Universeum
  styrelseledamot vetenskap & allmänhet

eva karlsson Berg 22 000 kr –
Ledamot

Caroline liberg 22 000 kr ledamot tillika styrelseordförande i styrelsen  
Ledamot  stiftelsen  för centrum för lättläst, kulturdepartementet 
  (t o m 2015-06-30)
  ledamot tillika sekreterare i styrelsen för kungliga 
  vetenskapssamhället i Uppsala (kvsU) 

Mikael Björling 607 691 kr styrelseledamot Pentiaq aB
Lärarrepresentant
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UPPGIFTER OM STYRELSEN
enligt 7 Kap 2 § FÅB

MANDATPERIOD 2013-05-01 – 2016-04-30

Styrelsen Ersättning från HiG Övriga styrelseuppdrag 
 (lön och styrelsearvode under 
 räkenskapsåret 2015)

åsa karlsson 446 022 kr –
Lärarrepresentant

Jan grannäs 560 073 kr –
Lärarrepresentant

Josefin	Hallström	(t	o	m	2015-06-30)	 11	000	kr	 –
Studentrepresentant

Jessica klahr (t o m 2015-06-30) 11 000 kr – 
Studentrepresentant  

Julia lindmark-asplin (t o m 2015-06-30) 11 000 kr –
Studentrepresentant

kim nylund (fr o m 2015-07-01)  11 000 kr –
Studentrepresentant

Mikaela sultán (fr o m 2015-07-01) 11 000 kr 
Studentrepresentant  –

emma Wiklund (fr o m 2015-07-01)  11 700 kr –
Studentrepresentant
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

RESULTATRÄKNING

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2015 2014
 intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen  2 917 2 335  
 intäkter av offentligrättsliga avgifter  1 016 632  
 intäkter av uppdragsverksamhet  23 482 15 696  
 varav tjänsteexport  437 427  
 icke statliga medel, 6 kap 1 § kapital- 
 försörjningsförordningen  63 42  
 realisationsvinster  623 0
 övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar  4 -17  
 Summa    28 104 18 689  

Not 2 Intäkter av bidrag  2015 2014
 Bidrag från statliga myndigheter  29 395 24 773
 Bidrag från kommuner  893 2 739
 Bidrag från landsting  687 1 997
 Bidrag från privata företag  6 880 6 422
 Bidrag övriga   2 330 8 409
 Utländska bidrag   1 279 794
 Summa   41 463 45 135

Not 3 Finansiella intäkter  2015 2014
 ränta på räntekonto hos riksgäldskontoret  0 1 215  
 ränta på lån hos riksgäldskontoret  75 0  
	 Övriga	finansiella	intäkter	 	 39	 89		
 Summa    114 1 305   

 räntesatsen för ränte- och avistakonton hos  
 riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

      Ack över-/
 Över-/ Över-/   Över-/ underskott 
 underskott underskott Intäkter Kostnader underskott utgående år 
Verksamhet t o m 2013 2014 2015 2015 2015 2015

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå       
Beställd utbildning 0 0 437 -437 0 0 
Uppdragsutbildning 1 195 -612 16 509 -16 646 -137 446 
Utbildning av studieavgifts- 
skyldiga studenter 661 -419 4 129 -3 547 582 824 
Summa 1 856 -1 031 21 075 -20 630 445 1 270 
       
Forskning eller utbildning på forskarnivå       
Uppdragsforskning 796 209 2 407 -2 365 42 1 047 
Summa 796 209 2 407 -2 365 42 1 047 
       
Verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller       
Högskoleprovet -687 -66 1 016 -1 042 -26 -779 
       
Upplåtande av bostadslägenhet       
– utbytesprogram och gästforskare 0 0 4 -49 -45 -45 
       
Summa -687 -66 1 020 -1 091 -71 -824 
       
Tagit bort rader som inte är tillämpliga enligt bilaga 4 i regleringsbrevet.
Högskolan	redovisar	ett	ackmulerat	överskott	i	den	avgiftsfinansierade	verksamheten	 
uppgående till 2 317 tkr vilket motsvarar 9,9 % av årets omsättning. 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

Not 4 Kostnader för personal  2015 2014
 lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensions- 
 premier och andra avgifter enligt lag och avtal)  -263 409 -260 469
 Varav lönekostnader och arvoden ej anställd personal  -753 -298
 sociala avgifter   -122 358 -123 452
 övriga kostnader för personal  -9 981 -10 031
 Summa   -395 748 -393 953
 

Not 5 Finansiella kostnader  2015 2014 
 ränta på räntekonto i riksgäldskontoret  -667 0 
 ränta på lån i riksgäldskontoret  0 -157 
	 Övriga	finansiella	kostnader	 	 -71	 -151	
 Summa   -737 -308 
     
 räntesatsen för ränte- och avistakonton hos  
 riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

Not 6 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  2015 2014
 Medel från privata företag  393 0
 Medel från statliga bolag  0 81
 Medel från internationella organisationer  110 73
 Medel från övriga  2 436 2 459
 Summa   2 939 2 613
    

Not 7 Lämnade bidrag m.m.  2015 2014
 lämnade bidrag till statliga myndigheter  -2 911 -1 952
 lämnade bidrag till internationella organisationer  -237 -50
 lämnade bidrag till övriga  -3 856 -4 440
 Summa   -7 004 -6 442
    

Not 8 Årets kapitalförändring  2015 2014
	 Anslagsfinansierad	verksamhet,	överskott	 	 11	930	 -4	934
	 Avgiftsfinansierad	verksamhet,	underskott	 	 -95	 -829
	 Bidragsfinansierad	verksamhet,	underskott	 	 -101	 728
 Summa   11 734 -5 035

Kapitalförändring per område   
verksamhet Balanserad  Årets 
 kapitalförändring kapitalförändring Summa
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå   
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 148 418 12 552 160 970
Uppdragsverksamhet (enl bilaga 4 i regleringsbrevet) 340 -137 203
Summa 148 758 12 415 161 173

Forskning och utbildning på forskarnivå   
Forskning och utbildning på forskarnivå 30 083 -723 29 360
Uppdragsverksamhet (enl bilaga 4 i regleringsbrevet) 796 42 838
Summa 30 879 -681 30 198
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

BALANSRÄKNING    
    

Not 9 Rättigheter och andra immateriella  2015-12-31 2014-12-31 
 anläggningstillgångar
 ingående anskaffningsvärde  2 595 2 443
 årets anskaffningar  288 152
 Summa anskaffningsvärde  2 883 2 595

 ingående ackumulerade avskrivningar  -1 476 -1 039
 årets avskrivningar  -484 -437
 Summa ackumulerade avskrivningar  -1 960 -1 476

 Utgående bokfört värde  924 1 119
    

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet  2015-12-31 2014-12-31
 ingående anskaffningsvärde  13 872 13 497
 årets anskaffningar  5 232 375
 Summa anskaffningsvärde  19 104 13 872

 ingående ackumulerade avskrivningar  -9 483 -8 814
 årets avskrivningar  -872 -669
 Summa ackumulerade avskrivningar  -10 355 -9 483

 Utgående bokfört värde  8 749 4 388
    

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  2015-12-31 2014-12-31
 ingående anskaffningsvärde  138 077 135 400
 årets anskaffningar  10 926 6 035
 årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -7 727 -3 358
 Summa anskaffningsvärde  141 276 138 077

 ingående ackumulerade avskrivningar  -112 081 -102 359
 årets avskrivningar  -11 833 -12 949
 årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  7 251 3 227
 Summa ackumulerade avskrivningar  -116 663 -112 081

 Utgående bokfört värde  24 613 25 996

 Jämförelsesiffror för 2014 har korrigerats.   

Not 12 Pågående nyanläggningar  2015-12-31 2014-12-31
 årets anskaffningar  2 236 0
 Summa anskaffningsvärde  2 236 0

 Summa aktiverade nyanläggningar  0 0

 Utgående bokfört värde  2 236 0
    

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar  2015-12-31 2014-12-31
 Förskott lön   90 0
 övriga förskott   42 0
 Summa   132 0
    

Not 14 Förutbetalda kostnader  2015-12-31 2014-12-31
 Förutbetalda hyror - utomstatliga  16 249 16 401
 övriga förutbetalda kostnader – inomstatliga  320 0
 övriga förutbetalda kostnader – utomstatliga  2 060 690
 Summa   18 630 17 091
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

Not 18 Myndighetskapital      
	 Specifikation	förändring	av	myndighetskapitalet	

  Balanserad Balanserad Balanserad
  kapital- kapital- kapital- kapital-
  förändring förändring förändring förändring
  anslags- avgifts- i bidrags- enligt 
	 Stats-	 finansierad	 belagd	 finansierad	 resultat-
 kapital verksamhet verksamet verksamhet räkningen summa
        
 Utgående balans 2014 108 183 187 1 965 -480 -5 035 179 747
 Ingående balans 2015 108 183 187 1 965 -480 -5 035 179 747
 Föregående års kapitalförändring  -4 934 -829 728 5 035 0
 årets kapitalförändring     11 734 11 734
 Summa årets förändring  -4 934 -829 728 16 769 11 734
 Utgående balans 2015 108 178 253 1 136 248 11 734 191 481

Not 15 Upplupna bidragsintäkter  2015-12-31 2014-12-31
 inomstatliga   2 433 905
 Utomstatliga   4 216 6 637
 Summa   6 649 7 542
    

Not 16 Övriga upplupna intäkter  2015-12-31 2014-12-31
 övriga upplupna intäkter – inomstatliga  153 0
 övriga upplupna intäkter – utomstatliga  11 512
 Summa   164 512
    

Not 17 Avräkning med Statsverket  2015-12-31 2014-12-31
 Anslag i räntebärande flöde   
 ingående balans   0 0
 redovisat mot anslag  512 258 503 834
 anslagsmedel som tillförts räntekonto  -512 258 -503 834
 återbetalning av anslagsmedel  0 0
 Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0
 Summa avräkning med Statsverket  0 0

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  2015-12-31 2014-12-31
 ingående avsättning  8 555 6 768
 årets pensionskostnad  -2 380 4 306
 årets pensionsutbetalningar  -2 244 -2 519
 Utgående avsättning  3 931 8 555
    
 Under 2014 tillkom ett relativt stort antal avsättningar 
 avseende kommande pensionsåtaganden.   
 Under 2015 har endast ett fåtal nya avsättningar gjorts  
 och förändringen av skulden består till största delen av 
 utbetalningar av pensioner, dvs en minskning av skulden.  
    

Not 20 Övriga avsättningar  2015-12-31 2014-12-31
 Avsättning för lokalt omställningsarbete  
 ingående balans   2 422 2 077
 årets förändring   792 344
 Utgående balans  3 214 2 422
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret  2015-12-31 2014-12-31
 ingående balans   30 134 32 958
 Under året nyupptagna lån  15 827 7 224
 årets amorteringar  -13 226 -10 048
 Utgående balans  32 735 30 134

 Beviljad låneram enligt regleringsbrev  40 000 40 000
    

Not 22 Övriga kortfristiga skulder  2015-12-31 2014-12-31
 Personalens källskatt  7 153 6 359
 Summa   7 153 6 359
    

Not 23 Förskott från uppdragsgivare och kunder  2015-12-31 2014-12-31
 Förskott från uppdragsgivare kommuner  1 932 412
 Förskott från uppdragsgivare landsting  2 451 1 557
 Förskott från uppdragsgivare privata företag  7 433 599
 Förskott från uppdragsgivare övriga  6 454 1 956
 Summa   18 270 4 524

 ökningen beror på ökad uppdragsutbildning samt 
 ökad utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter.  
    

Not 24 Upplupna kostnader  2015-12-31 2014-12-31
 Upplupna löner och arvoden  3 686 20 243
 Upplupen semesterlöneskuld  15 950 9 980
 skuld sociala avgifter på upplupna löner och arvoden  1 843 0
 skuld sociala avgifter på upplupen semesterlöneskuld  7 975 0
 övriga upplupna kostnader  – inomstatliga  641 177
 övriga upplupna kostnader – utomstatliga  1 716 4 831
 Summa   31 812 35 232

Not 25 Oförbrukade bidrag  2015-12-31 2014-12-31
 Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet  28 718 27 984
 Bidrag som erhållits från landsting  121 213
 Bidrag som erhållits från kommuner  187 196
 Bidrag som erhållits från privata företag  3 977 3 694
	 Bidrag	som	erhållits	från	utländska	finansiärer	 	 705	 783
 Bidrag som erhållits från stiftelser  1 389 1 413
 Bidrag som erhållits från riksbankens jubileumsfond  1 100 2 969
 Summa   36 197 37 252

 varav bidrag från statlig myndighet som  
 förväntas tas i anspråk:  
 inom tre månader  2 556 2 491
 mer än tre månader till ett år  7 668 7 472
 mer än ett år till tre år  16 965 16 531
 mer än tre år   1 529 1 490
 Summa   28 718 27 984

 2014 års värden är omräknade.  
 Förändringen mellan åren är marginell  
    

Not 26 Övriga förutbetalda intäkter  2015-12-31 2014-12-31
 övriga förutbetalda intäkter – inomstatliga  7 479 4 251
 övriga förutbetalda intäkter – utomstatliga  0 137
 Summa   7 479 4 388
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Alla belopp redovisas i  tkr om ej  annat anges.

ANSLAGSREDOVISNING     
    

Not 27 Uo 16 2:43 ap.1   
 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
 ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på  
 grundval av studieregistret i ladok. Mellanskillnaden mellan avräknade  
 överföringar till räntekontot och den slutliga  anslagsbelastningen redovisas  
	 som	ett	anslagssparande.	Om	det	redovisas	fler	helårs	studenter	och	 
 helårsprestationer än vad som ger rätt till  ersättning inom takbeloppet  
 (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till  följande budgetår  
 för att då berättiga  till ersättning. lärosätet får överföra såväl  överproduktion  
 som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst  10 %  
 till  efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.
    

Not 28 Uo 16 2:44 ap.1   
 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå  
 Högskolan får disponera hela den ingående anslagsbehållningen  
 från föregående år enligt årets regleringsbrev.  
 anslaget är räntebärande.  
    

Not 29 Uo 16 2:65 ap.65   
 Kvalitetsbaserad resursfördelning  
 Högskolan får disponera 3 procent av föregående års tilldelning  
 som anslagsbehållning.  
 anslaget är räntebärande.  
    

Not 30 Uo 16 2:65 ap.89   
 Kvalitetsförstärkning  
 enligt regeringsbeslutet 2015-06-25 (Utbildningsdepartementet iii:28)  
 har Högskolan tilldelats 2 506 tkr.  
 anslaget är räntebärande.  
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Tabel l  1 – Redovisning av antal  helårsstudenter (HST) och helårsprestat ioner (HPR). 
Utfal l  avseende perioden 2015-01-01 — 2015-12-31

enligt bilaga 1. avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m m.  
summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför  
produktion för, dvs oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

redovisning av TakBeloPP

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

designområdet (de) 50 39 7 292 3 485 10 777

Humanistiska området (HU) 510 364 14 873 7 195 22 068

idrottsliga området (id) 26 23 2 798 1 150 3 948

Juridiska området (JU) 259 176 7 538 3 479 11 017

Medicinska området (Me) 166 147 10 226 10 957 21 183

naturvetenskapliga området (na) 748 508 38 726 22 188 60 914

samhällsvetenskapliga 

området (sa) 1331 1155 38 775 22 835 61 609

Tekniska området (Te) 1269 943 65 688 41 140 106 828

Undervisningsområdet (lU) 275 248 9 046 9 605 18 650

verksamhetsförlagd utbildning (vU) 106 95 4 550 4 846 9 396

vårdområdet (vå) 760 674 41 816 32 128 73 944

övriga områden (öv) 57 48 2 371 1 616 3 987

Totalt 5 558 4 420 243 699 160 624 404 323

Takbelopp (tkr) 424 343 
redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)  20 020

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 49,72 inom design.  
Högst 60 får avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

                  

Redovisning av takbelopp enligt bilaga 3 i regleringsbrev för universitet och högskolor
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Tabel l  2 – Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

  årets takbelopp  424 343 
  + ev. ingående anslagssparande
  Summa (A) 424 343
    

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

  ersättning för HPr från december  
  föregående budgetår 1 104

  Utfall total ersättning enligt tabell 1  404 323

  + ev. ingående överproduktion 28 663
  Summa (B) 434 090

  Summa (A-B)1 -9 747

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

Tabell. Anslagssparande
  Totalt utgående anslagssparande (a-B) 
  - ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2

  Utgående anslagssparande

Tabell. Överproduktion
  Total utgående överproduktion 9 747 
  - ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 

  Utgående överproduktion 9 747  

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

REDOVISNING AV TAKBELOPP

Samfinansiering av anslagsmedel i den bidragsfinansierade verksamheten (tkr) 

FO 
Bidrag 17 278
anslag 12 670

Total finansiering 29 948

GU 
Bidrag 0
anslag 0

Total finansiering 0

Redovisning av takbelopp enligt bilaga 3 i regleringsbrev för universitet och högskolor
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Utbildning och forskning  2015 2014 2013 2012 2011

Totalt antal helårsstudenter1  5 558 5 547 5 959 6 013 6 625
kostnad per helårsstudent (tkr) 75,0 76,2 71,5 67,2 63,1
Totalt antal helårsprestationer 4 420 4 556 4 733 4 897 4 940
kostnad per helårsprestation (tkr) 94,3 92,7 90 82,5 84,7
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 38 52 76 79 32
Totalt antal nyantagna doktorander2   4 6 10 7 3
- andel kvinnor (%) 25 50 20 29 0
- andel män (%) 75 50 80 71 100
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 30 26 20 10 3
- andel kvinnor (%) 30 31 20 20 0
- andel män (%) 70 69 80 80 100
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 54 52 43 40 36
- andel kvinnor (%) 47 44 43 38 44
- andel män (%) 53 56 57 62 56
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag 0 0 0 0 0
genomsnittlig studietid för licentiatexamen - - - - -
genomsnittlig studietid för doktorsexamen (år) 3,8 - - - -
Totalt antal doktorsexamina3  1 - - - -
Totalt antal licentiatexamina3 - - - - -
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer4 128 89* 112* 106 60
kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr)5  936 1 447* 1 120* 1 091 1 837
     

 Personal 2015 2014 2013 2012 2011

Totalt antal årsarbetskrafter 559 563 565 558 564
Medelantal anställda 656 664 672 669 681
Totalt antal lärare (årsarb.) 306 309 318 317 329
- andel kvinnor (%) 51 49 48 47 47
- andel män (%) 49 51 52 53 53
antal disputerade lärare (årsarb.) 154 155 158 151 151
- andel kvinnor (%) 40 40 38 38 39
- andel män (%) 60 60 62 62 61
antal professorer (årsarb.) 23 23 25 25 23
- andel kvinnor (%) 14 17 15 11 11
- andel män (%) 86 83 85 89 89
     

 Ekonomi 2015 2014 2013 2012 2011

intäkter totalt (tkr), varav 581 939 568 963 562 855 570 099 578 006
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) 463 263 444 330 439 148 446 093 458 375
– andel anslag (%) 92 94 94 93 95
– andel externa intäkter (%)  8 6 6 7 5
Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)  118 676 124 631 123 707 124 006 119 631
– andel anslag (%)  71 68 66 67 67
– andel externa intäkter (%)  29 32 34 33 33
kostnader totalt (tkr)  -570 205 -573 997 -572 530 -544 278 -543 909
– andel personal (%)  69 69 69 68 67
– andel lokaler (%)  13 14 14 15 14
lokalkostnader per kvm (kr) 1 540 1657 1704 1688 1644
Balansomslutning (mnkr), varav  359 976 331 356 333 061 333 900 305 920
– oförbrukade bidrag  36 197 37 252 35 508 39 774 32 691
– årets kapitalförändring 11 734 -5 035 -9 631 25 822 34 097
– myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 191 481 179 746 184 781 194 412 168 591

VÄSENTLIGA UPPGIFTER

1 Totalt antal helårsstudenter 2014 anges i väsentliga uppgifter i år2014  felaktigt till 5 545. korrekt antal är 5 547, vilket även anges i övriga delar  av år2014.

2  en utländsk doktorand rapporterades i år2014 med felaktig uppgift om  kön. könsfördelningen 2014 ändras till följd av att uppgiften korrigerats.

3 Tidigare år har forskarstuderande med koppling till Högskolan men som  examinerats vid andra lärosäten räknats med. Från och med 2015  redovisas endast  
 personer som är antagna till forskarutbildning vid Högskolan i gävle.

4 antal publikationer justeras för tidigare år till följd av stor eftersläpning i  registreringen.

5 kostnad per vetenskaplig publikation justeras för tidigare år till följd av  att antal publikationer justeras. 
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BESLUT

Högskolans styrelse har vid sammanträde den 18 februari 2016 
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.





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.


	ÅR 2015_Omslag sida för sida
	ÅR 2015_sid 1-50_18 feb

