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Rektors förord 
Varsågod, så här såg 2010 års verksamhet ut för BTH! 2010 har präglats 
av forskning, utbildning och innovation, men också av utveckling av nya 
affärsmodeller, nya partnerskap och kvalitetshöjande insatser. Vi har 
precis som tidigare år arbetat på regional, nationell och internationell nivå, 
med spridning av kunskap och kompetens via samarbeten och nätverk. 

Det ekonomiska rörelseresultatet är något bättre än budgeterat (-0,031 
mkr jfr med -0,851 mkr). Intäkterna uppgick till 484 mkr, vilket är en 
ökning med 40 mkr (+ 9 %) jämfört med 2009, men ca 32 mkr lägre än 
budget. Andelen intäkter avsedd till forskning har minskat något från 
33 % 2009 till 31 % 2010 (men samma andel som för 2008). Förklaringen 
till detta finns bland annat i den ökade utbildningsverksamheten och 
arbete med flytt och nytt huvudcampus under pågående verksamhet. 

Aldrig tidigare har BTH haft så många helårsprestationer (HPR) och 
helårsstudenter (HST) som 2010, 3 177 HPR respektive 4 235 HST, vilket 
är en ökning med ca 9 % respektive 7 % HST.  

Stort söktryck, utökat utbildningsuppdrag och ytterligare ökad prestationsgrad från 73 % till 75 % 
utgör de främsta framgångsfaktorerna. Under året har 934 examina utfärdats vilket också det är en 
ökning jämfört med 2009 (+13 %). BTH:s prestation för examina inom civilingenjörsutbildningen 
och sjuksköterskeutbildningen ligger även i år, väl i paritet med högskolans mål. 

Förberedelsearbetet inför att tredjelandsstudenter ska börja betala studieavgift har varit intensivt 
under 2010. Vi har slutit avtal med partneruniversitet främst i Indien och Kina, samtidigt som vi har 
arbetat på kvalitetssäkring och utformning av erbjudanden. 

Genom forskning producerar vi kunskap och kompetens som på olika sätt används både i forsknings-
världen, näringsliv och samhälle. Många nya forskningssamarbeten har startat upp under 2010 och 
”ELLIIT: The Linköping – Lund Initiative on IT and Mobile Communication”, som BTH är en del av, har 
tagit fart på ett mycket lovande sätt

Samarbeten med näringsliv, organisationer och offentliga parter har under 2010 fortsatt att utvecklas 
mycket positivt. Kvalificerade samarbeten sker med bl.a. globala koncerner som Ericsson, ABB, Vol-
vo och Thyssen Krupp för att nämna några som också har stora verksamheter i Blekinge. Andra myc-
ket värdefulla partners för både utbildning och forskning är Landstinget Blekinge, Region Blekinge 
och Länsstyrelsen Blekinge. Vårt nära samarbete med NetPort Science Park och TelecomCity har 
resulterat i en rad utvecklings- och forskningsprojekt med goda resultat. 

. Återigen placerar sig BTH högt på världs- och europarankingen 
när tidskriften ”Journal of Systems and Software” rankar de femton bästa universiteten i området. 
Under året har 25 nya doktorander antagits till forskarutbildning. 2010 har BTH ett rekordhögt antal 
inskrivna forskarstuderande samtidigt som genomströmningen har förbättrats avsevärt för dem som 
tog examen under 2010. Forskningens kvalitet står i fokus, vilket syns tydligt genom att publiceringen 
av forskningsresultat som återfinns i ISI-databasen har ökat kraftigt jämfört med 2009 (+25 %). 

Vi har deltagit i en rad värdefulla nationella och internationella sammanhang, där basen är kunskapsut-
veckling/utbyte mellan områden och professioner. Goda exempel på sådana sammanhang är engage-
mang i Swedsoft, WTCA, SUHF, EUA, NORDTEK och SNITTS. 

 
Ursula Hass
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1. Mål och visioner 
Forsknings- och utbildningsstrategi 
I december 2007 fastställde Blekinge Tekniska Högskolas styrelse högskolans Forsknings- och 
utbildningsstrategi avseende åren 2009–2012. Forsknings- och utbildningsstrategin skrivs på 
uppdrag av regeringen. Under 2008 gjordes en rad förberedelser för genomförandet av strategin, 
och 2009 gick den igång med full kraft.  

Vision och uppgift 
I Forsknings- och utbildningsstrategin beskrivs utmaningar för näringsliv och samhälle, BTH:s 
strukturella förutsättningar och tillgång till infrastruktur, vision och uppgift, forskning, utbildning, 
samverkan och roll i innovationssystemet, strategiska satsningar, samt mål och målområden. 

Vår vision är att: Blekinge Tekniska Högskola är en globalt attraktiv kunskapscommunity1

Utgående från visionen definierar vi vår uppgift på följande sätt: Blekinge Tekniska Högskolas 
uppgift är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige och till utvecklingen av Europa och övriga världen, 
nu och i framtiden. Detta ska ske genom högkvalitativ utbildning och forskning för att 
tillhandahålla en vetenskaplig och teknologisk kunskapsbas, samt bidra till kompetensförsörjning 
inom tillämpad IT och innovation för ett hållbart samhälle. 

 inom tillämpad 
IT och innovation för hållbar tillväxt. 

BTH har genom sin profilering och unika kombination av teknik med andra ämnesområden 
förutsättningar att fylla en viktig roll i det svenska högskolesystemet. Högskolan har som 
målsättning att vara en kunskapsnod profilerad mot tillämpad IT och innovation för hållbar 
utveckling, och dess användning för hållbar tillväxt. Utbildningen och forskningen är fokuserad 
på att bidra till en konkurrenskraftig svensk industri och samhällsnyttiga tillämpningar till 
exempel kopplat till områden som hälsa, vård, fysisk planering, humaniora och 
samhällsvetenskap. 

Mål 

Utgående från visionen, dåvarande position (hösten 2007) och strategiska områden formulerades 
tretton målområden. Dessa målområden beskrivs kortfattat nedan. 

1. Varumärkesutveckling: BTH skall vårda och förstärka sitt varumärke som en globalt attraktiv 
kunskapscommunity inom Tillämpad IT och Innovation för Hållbar tillväxt. 

2. Forskning: BTH skall ha åtta forskningsmiljöer inom sin profil med en storlek på cirka 40 
miljoner kronor per år vardera 2017. 

                                                 
1 BTH använder ordet community när vi beskriver BTH och anledningen är att ordet beskriver ganska väl hur vi 
verkar. Det är en vanlig missuppfattning att det som sker i den akademiska världen bara är av intresse inom 
densamma. Men denna syn på det som händer inom den akademiska världen håller på att förändras och vi på BTH 
vill vara aktiva och utveckla vår roll. Vi är en del av samhället, och i vår community strävar vi efter att använda den 
gemensamma styrkan hos studenter, forskare, myndigheter och industri. 
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3. Globalt konkurrenskraftig: 

a. BTH skall skapa och upprätthålla en excellent utbildningsmiljö (hur vi genomför vår 
utbildning) och studiemiljö (campus och nätbaserad lärmiljö) för studenterna. 

b. BTH skall erbjuda globalt konkurrenskraftiga utbildningar för kompetensförsörjning till 
näringslivet och den offentliga verksamheten. 

4. Strategiska och prestigesamarbeten: BTH skall, via nya och befintliga nationella och 
internationella partners, utveckla 20 stycken väl fungerande samarbeten inom utbildning, 
forskning, innovationssystem och näringsliv med ledande universitet och aktörer. 

5. Forskning och utbildning för utvecklingsländer: BTH skall utgöra en primär nationell 
resurs och bidra till Sveriges insatser för utvecklingsländer vad gäller uppdragsutbildning, högre 
utbildning och forskning. 

6. Innovationssystemet: BTH skall ha en drivande, tydlig och professionell roll i det regionala 
innovationssystemet. 

7. Rekrytering och ökat intresse för högre studier: BTH skall aktivt medverka till ett ökat 
intresse för akademiska studier nationellt och regionalt inom högskolans profil och teknisk 
utbildning i allmänhet och därmed verka för rekrytering av studenter. 

8. Attraktiv studiemiljö och arbetsplats: BTH skall vara en attraktiv arbetsplats med en kultur 
som genomsyras av innovation, utveckling, lärande, engagemang, hjärna, hjärta, hand och humor. 

9. Resurser för tillväxt och verksamhet i balans: BTH skall 2017 ha en omsättning på 800 
miljoner kronor, varav hälften skall utgöra forskning och forskarutbildning. 

10. Studenten och partners i fokus: 

a. BTH skall vara en lärande och innovativ högskola som internt agerar proaktivt och kreativt 
inom utbildning, forskning och samverkan för att utveckla strategiska och attraktiva erbjudanden 
med högt värde för studenter, lärare och partners. 

b. BTH skall aktivt involvera studenterna och partners i högskolans utveckling. 

11. Strategiskt ledarskap: BTH skall förstärka de strategiska funktionerna för konkurrensutsatta 
områden inom sin profil. 

12. Karriärvägar: BTH skall ha tydliga karriärvägar som främjar akademiskt ledarskap. 

13. Professionell organisation: BTH skall ha en effektiv och professionell stödjande 
organisation för kärnverksamheterna utbildning och forskning. 

Strategiskt arbete under 2010 
Det strategiska arbetet under 2010 fokuserade på projekt inom fyra teman med insatser som är 
avgörande för att realisera högskolans forsknings- och utbildningsstrategi: 

• Temat Varumärket hade som mål att skapa en tydligare strategisk positionering av 
högskolans varumärke. 

Blekinge Tekniska Högskola

7 (56)



 

 
 

• Temat Studentmix hade som mål att utveckla verksamheter som på lång sikt ska leda till 
en önskvärd mix av olika typer av studenter.  

• Temat Strategiska rekryteringar hade som mål att framför allt öka antalet 
forskningsledare. 

• Temat Ökade intäkter och verksamhet i balans hade som mål att framför allt bygga 
partnersamarbeten och utveckla uppdragsverksamheten.  

Styrelsens årliga beslut om budget och verksamhetsinriktning utgör högskolans viktigaste 
övergripande styrning av verksamheten. Uppföljning av utfallet under året rapporteras till 
styrelsen i form av finansiella redovisningar på kvartals- och tertialbasis, viktiga projekt-
redovisningar och nyckeltal i högskolans övergripande styrkort. 

Styrelsen beslutade att för år 2010 satsa 15 mkr på strategiska projekt med målet att stärka 
högskolans förmåga att uppnå de långsiktiga målen. Satsningarna omfattade fyra olika områden: 
Varumärket, Studentmixen, Personalrekryteringar och Intäkter. Projekten har styrts och följts upp 
resultatmässigt och ekonomiskt av särskilt ansvariga inom respektive område.   

Styrningen av arbetsenheterna sker i form av formella verksamhetsuppdrag och tillhörande 
budgetar från rektor. Uppdragen tas fram i dialog mellan rektor och cheferna för arbetsenheterna. 
Uppföljning av resultat görs löpande i högskolans ledningsråd och det ekonomiska utfallet följs 
upp framför allt i samband med delårsboksluten. 

Prognoser under 2010 pekade på att det ekonomiska resultatet skulle bli något sämre än 
budgeterat. Rektor beslutade därför om särskilda besparingar på driftskostnaderna. Samtidigt 
påbörjades arbetet med att förbättra de löpande prognoser som görs av den ekonomiska 
situationen.  

Hållbar utveckling  

Miljöarbete och klimatneutralitet 

Enligt högskolelagen ska högskolorna främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Enligt 
förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska en myndighet inom ramen 
för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens 
verksamhet så att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett 
systematiskt sätt. Vid BTH bedrivs ett omfattande miljöarbete. Ett miljöråd, som stöder 
miljösamordnaren i miljöledningsarbetet, har inrättats med representanter från hela 
verksamheten. Miljörådet fokuserar på följande områden: miljökunskap för våra studenter, inköp 
och upphandling, IT och miljö samt miljöcertifiering enligt ISO 14001. 

Klimatredovisningar har tagits fram för varje kalenderår med början av höstterminen 2008, då 
BTH blev klimatneutral. Arbetet omfattar beräkning av klimatpåverkan från hela BTH:s 
verksamhet vilket innefattar energiförbrukningen för lokaler, tjänsteresor samt material-
förbrukning. Den totala klimatpåverkan från verksamheten under delårsperioden sep–dec 2008 
har beräknats till 930 ton CO2-eq. Om utsläppen under den reviderade perioden antas vara 
representativa för året som helhet motsvarar detta årliga utsläpp på 2 790 ton CO2-eq, men den 
totala klimatpåverkan från verksamheten under 2009 har beräknats till 1 634 ton CO2-eq. 
(Resultat för år 2010 föreligger ännu inte.) 
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2. Verksamhetsåret 2010 

Nytt huvudcampus 

I maj var det dags för husvisning av de nya BTH-byggnaderna på Campus Gräsvik i Karlskrona. 
Svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad passade på att dela ut gulddiplom till 
Kruthusen Fastigheter AB, som är det kommunalägda fastighetsbolag som äger och förvaltar 
byggnaderna. Under sommaren flyttade högskolan successivt in i de nya lokalerna som är vackert 
belägna invid vattnet i Karlskrona. Genom bildandet av ett huvudcampus har effektivitetsvinster 
och tidsbesparingar uppstått. 

I september invigdes Blekinge Tekniska Högskolas nya huvudcampus i Karlskrona under festliga 
former. Invigningsförrättare var högskole- och forskningsminister Tobias Krantz, invignings-
talare var BTH:s rektor Ursula Hass och K-G Svensson, ordförande i Karlskrona kommun-
styrelse. I talen framhölls bland annat det stora värdet av att högskolan finns i regionen och den 
attraktionskraft som det nya Campus Gräsvik har. De nya byggnaderna innehåller mycket ny och 
oprövad teknik som i allt väsentligt vilar på ett hållbarhetskrav som korresponderar helt med 
högskolans vision och mål och som utgjort grunden för samarbetet kring nybyggnationen.  

BTH rankas som etta inom EU 

BTH rankas som nummer sex i världen bland lärosäten och forskningsinstitut i den senaste 
rankingen inom system- och programvaruteknik (Systems and Software Engineering) i en artikel 
som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Systems and Software”. BTH 
är med detta etta inom EU och enda lärosäte och forskningsinstitut från EU på topp-15-listan i 
världen. Vidare är professor Claes Wohlin vid BTH rankad för fjärde gången bland de femton 
mest publicerade forskarna i världen inom området. 

ELLIIT 

Inom området programvaruteknik fick BTH ett stort erkännande 2009 när vi fick en av 
regeringens strategiska satsningar inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT, tillsammans med 
Linköpings universitet, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Projektet och samarbetet 
har startat under 2010. 

Electric Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice, ELMCIP 

BTH är ledande i Sverige när det gäller forskning om digital litteratur. Under året beviljades BTH 
två miljoner kronor från ett EU-baserat finanseringsinitiativ som administreras genom European 
Science Foundation för att utforska elektronisk litteratur. Projektet där BTH ingår heter Electric 
Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice, ELMCIP, är treårigt och innefattar 
sju europeiska akademiska forskningspartner och en icke-akademisk part. 

BTH och Microsoft 

BTH och Microsoft undertecknade i mars ett samarbetsavtal inom innovationsområdet 
(Innovation Alliance Agreement). Samarbetet ger utvecklingsprojekt och mindre, nystartade 
företag som samarbetar med BTH Innovation tillgång till utvecklingsmiljöer kopplade till 
Microsofts produkter och expertis. Detta betyder att BTH kan erbjuda projekt och nystartade 
företag som vi arbetar med tillgång till Microsofts olika programvaror och utvecklingsverktyg. 
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Vidare kan BTH erbjuda certifieringsutbildningar kopplade till Microsofts produkter samt 
kontakter och andra resurser av betydelse för uppstarten och den fortsatta utvecklingen av nya 
företag inom informations- och kommunikationsteknikområdet (IKT-området).  

Varumärkesarbetet vid BTH 

Ett av de målområden som definieras i Blekinge Tekniska Högskolas forsknings- och 
utbildningsstrategi är Varumärkesutveckling. Definitionen av varumärkesutveckling är att BTH 
ska vårda och förstärka sitt varumärke som en globalt attraktiv kunskapscommunity inom 
Tillämpad IT och Innovation för Hållbar tillväxt. Under 2010 har BTH:s ledning tillsammans 
med informationsavdelningen arbetat intensivt med detta. Varumärkesarbetet har bedrivits i 
samarbete med en kommunikationsbyrå och har under året bland annat resulterat i en 
kommunikationsplattform för perioden 2010–2014 och framtagandet av devisen ”in real life”, 
som ska stärka uppfattningen om vad BTH är och står för i all kommunikation.  

Produktionslyftet 

BTH är ett av åtta lärosäten som deltar i Produktionslyftets fortsatta satsning. Finansiärer är 
Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket. Produktionslyftet erbjuder företag med 30 till 250 
anställda stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Visionen är att 
bidra till företagens utveckling mot effektiv produktion och en stark och uthållig förändrings-
förmåga. Företagen ska efter Produktionslyftets insats ha kraft och engagemang att på egen hand 
driva Lean-arbetet vidare enligt principen ”hjälp till självhjälp”. 

Regional samverkan för global konkurrenskraft 

BTH och Olofström School of Automotive Stamping (OSAS) har ett samarbete och knyter 
samman Blekinges forsknings- och utbildningsaktörer på ett sätt som kommer att gagna hela 
länet. BTH:s och OSAS verksamheter kompletterar och vidareutvecklar varandras specialist-
kompetenser. Tillsammans utgör de båda samverkansparterna en mer attraktiv utbildnings- och 
forskningspartner för utomstående. Samverkan innebär även att man breddar möjligheterna att 
kunna söka externa medel från ett större antal finansieringskällor. 

Världsutställningen Expo 2010 

BTH presenterade sig på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Temat för evenemangen, 
som började redan i maj, var: ”Better city, Better life” med fokus på stadsplanering och hållbar 
utveckling. Utställningen besöktes av över 50 miljoner människor från hela världen. BTH höll 
föredrag om två projekt som är extra intressanta för världsutställningens tema: Ocean Harvest 
och Sustainable management. 

Best Practice Europé 

SeniorForum – ett helt koncept tilldelades utmärkelsen Best Practice Europé vid 4th Silver 
Economy seminarium i Limoges, Frankrike. SeniorForum – ett helt koncept är ett resultat av två 
projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, Seniorliving 2000 och WelHops, Welfare Housing 
Policies for Senior Citizens. Resultatet är att skapa ett kooperativt boende för äldre, ett 
seniorboende, med tillgång till aktivitetslokaler och andra faciliteter som kan bidra till ett tryggt 
och trivsamt boende. 
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Akademisk högtid 2010 

Den akademiska högtiden 2010 ägde för första gången rum i högskolans egna lokaler. Under 
högtiden installerades fyra professorer och fem doktorer och två hedersdoktorer promoverades.  

Till hedersdoktor promoverades Gösta Blücher, arkitekt och före detta generaldirektör vid 
Boverket. Utnämningen skedde mot bakgrund av hans mångåriga arbete med att stödja och 
utveckla den planeringsinriktade utbildningen och forskningen vid BTH. Blüchers insatser har 
haft en avgörande betydelse för BTH:s starka position när det gäller utbildningen av planerare. 

Till hedersdoktor promoverades även professor Kalluri Chenchi Reddy, Indien. Professor Reddy 
har det övergripande ansvaret för all högre utbildning i den indiska delstaten Andhra Pradesh och 
han har mycket påtagligt bidragit till att möjliggöra de samarbeten BTH i dag har med olika 
universitet i delstaten. Samarbetet gäller främst utbildningssektorn, men även andra delar av 
BTH:s verksamhet. 

BTH Games 

Studentkåren på BTH arrangerade en ”olympiad” på Telenor Arena i Karlskrona. Under tre 
dagar i maj gick BTH Games av stapeln för första gången. Det är ett idrottsarrangemang där 
studenter och personal tävlar tillsammans i olika lagsporter. Syftet med projektet är integration 
och nätverkande. Inte bara mellan olika kulturella grupper som finns representerade på lärosätet 
utan också mellan årskurser och program, mellan studenter och personal samt mellan lärosätet 
och det regionala näringslivet. Integrationsarbetet är speciellt viktigt på BTH som har många 
internationella studenter. 
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

BTH bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom i huvudsak IT, teknik (inklusive 
planeringsarkitekt), ekonomi och vård. Antalet nybörjare till utbildningsprogrammen 2010 var 
1 934 studenter varav 1 199 på grundnivå (inklusive civilingenjörsprogram) och 735 på avancerad 
nivå. 73 % av samtliga HST utgörs av utbildningsprogram och knappt 70 % av samtliga HST är 
inom teknik- och naturvetenskapsområdet.  

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är våra prestationer definierade till helårs-
prestationer (HPR) och antal examina. Kostnaden per prestation kan inte mätas på en mer 
detaljerad nivå än vad som tidigare redovisats i tabell 31.  

BTH har för närvarande en redovisning där kostnaderna redovisas på en grupp kurser eller 
program och arbetet har påbörjats med att anpassa uppföljningssystemen för att möjliggöra 
prestationsredovisning och för att kunna följa upp kostnaderna på en mer detaljerad nivå.  

Nya högskoleplatser 2009 och 2010 
År 2009 tilldelades högskolan 240 nya platser och 2010 ytterligare 500 platser. Här redovisas 
efterfrågan på högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2009 och 2010 samt 
hur de nya platserna använts. 

Efterfrågan 

Efterfrågan på högskolans utbildningar på grundnivå fortsatte att öka kraftigt under 2009. 
Jämfört med 2008 ökade efterfrågan starkt även under 2010. Antalet förstahandssökande till 
programmen på grundnivå ökade med 57 procent mellan 2008 och 2010. På fristående kurs var 
ökningen på grundnivå 54 procent. Efterfrågan på program och fristående kurs på avancerad nivå 
minskade däremot kraftigt mellan 2008 och 2010.  

Tabell 1. Utveckling av efterfrågan. 
     

Sökande 1:a hand 
 
 

2010 

 
 

2009 

 
 

2008 

Förändring 2008–2010 
 

Antal               Procent 
Program 11 108 18 737 12 136  -1 028 -8 
Grundnivå 5 287 8 395 3 378 1 909 57 
Avancerad nivå 5 821 10 342 8 758 -2 937 -34 
      
Fristående kurs 
Grundnivå 

11 530 
11 263 

9 103 
8 814 

8 195 
7 325 

3 335 
3 938 

41 
54 

Avancerad nivå 267 289 870 -603 -69 

Sammantaget var efterfrågan betydligt större än högskolans tillgängliga platser, både vad gäller 
grundnivå och avancerad nivå. År 2010 hade högskolan 4 092 platser enligt anslagsramen. 
Efterfrågan motsvarade 12 406 platser. Platsgapet, d.v.s. differensen mellan efterfrågan på nya 
platser och högskolans totala antal platser till förfogande, var således 8 314 HST.   
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Tabell 2. Platsgapet. 
HST 2010 2009 2008 

Efterfrågan minus platser 8 314 15 912 9 339 
Grundnivå 3 649 6 700 1 448 
Avancerad nivå 4 665 9 212 7 891 

Högskolan bedömer att platsgapet till program på avancerad nivå kommer att minska drastiskt i 
och med införandet av studieavgifter. Även när högskolan styr över platser till grundnivån 
bedömer vi att platsgapet kommer att fortsätta vara mycket stort. 

Användning 

De nya platserna var tillfälliga och därför planerade högskolan dem i första hand för kortare 
program och fristående kurser. Högskolan kunde även med hjälp av de nya platserna behålla de 
platser som annars varit ofinansierade inom anslagsramen. Det höjda anslaget medverkade även 
till att finansiera höjda prestationsgrader under de senaste två åren. 

Under 2009 och 2010 ökade högskolan antalet platser med 413 HST varav 200 på grundnivå och 
213 på avancerad nivå. Efterfrågan var som visats betydligt högre, men högskolan hade redan en 
hög överproduktion och kunde därför inte av ekonomiska skäl erbjuda fler platser. Trots 
ökningen av platser låg högskolans överproduktion ändå på 454 HST sammanlagt under de två 
åren. 

Tabell 3. Användning av platser. 
 
 
HST 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

Förändring 2008–2010 
Antal       Procent 

Totalt 4 235 3 963 3 822 413 11 
Grundnivå 3 046 2 797 2 846 200 7 
Avancerad nivå 1 189 1 166 976 213 22 
 
Överproduktion 

 
143 

 
311 

 
355 

  

En mer detaljerad bild av användningen av de nya platserna visar följande. Under 2010 hade 
högskolan ökat antal platser för utbildningar till högskoleingenjör med 111 HST jämfört med 
2008. Antalet kvinnor i högskolans utbildning ökade med 202 HST och antalet studenter inom 
tekniska utbildningar ökade med 246 HST. Antalet inresande inom utbytesavtal ökade med 216 
studenter.  
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 Tabell 4. Användning av nya platser. 

  
Förändring 
2008–2010   

Högskoleingenjör, HST 111   
Kvinnor, HST 202   
Inresande med avtal, antal 216   
Teknik, HST 246   

Fler kvinnor, fler teknikstudenter och större internationellt studentutbyte med samarbets-
universitet är viktiga mål för högskolan. Kategorierna är delvis överlappande men siffrorna visar 
ändå att de nya platserna har använts för att komma närmare högskolans mål vad gäller 
studentmixen.      

Insatser särskilt i förhållande till arbetsmarknadsläget 2009 

I början av 2009 stod det klart att Blekinge drabbats hårt av den rådande arbetsmarknads-
situationen. Omfattande varsel hade lagts bland annat i Olofström (fordonsindustri), Karlskrona 
(Dynapac, Telenor) och Ronneby (UIQ Technology).  

För vissa grupper visade högskolan en väg att via introduktionskurser (Tekniskt basår m.fl.) söka 
sig in till en högskoleutbildning. För andra grupper öppnades en möjlighet att komplettera och 
slutföra tidigare utbildningar. Ytterligare en grupp på arbetsmarknaden tog tillfället i akt att söka 
sig ett nytt yrke för att möta den omställning som nu inleddes, exempelvis uppsagda från UIQ 
som inte ville lämna regionen och samtidigt såg svårigheter att hitta motsvarande anställning på 
den lokala arbetsmarknaden. 

För att möta situationen och erbjuda högskolans utbud av olika slag, genomfördes ett stort antal 
aktiviteter under året, framförallt under våren. Nedan följer en sammanställning av de 
huvudsakliga insatserna. 

Utbildningsmässor 

Ett flertal utbildningsmässor anordnades i Olofström, Karlskrona och Ronneby. Här deltog BTH 
med montrar, informationsmaterial och rådgivning. Det traditionella campusutbudet av 
högskoleprogram och kurser presenterades, kompletterat av information om distansutbildningar 
och KY-utbildningar. 

Arbetsförmedlingen  

Högskolan har under året haft löpande möten och dialoger med arbetsförmedlingens olika 
kontor i regionen för att bidra med information om utbildningar och även medverkat i AF:s egna 
träffar med varslade och arbetslösa. 

Uppdragsutbildning 

En rad anbud om uppdragsutbildningar arbetades fram under 2009 för olika uppdragsgivare. En 
av de större upphandlarna har varit Landstinget Blekinge, som under året tog fram en 
kompetensutvecklingsplan för de grupper som förväntades bli omfattade av neddragningar.  
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Särskilda insatser 

För personalen vid UIQ i Ronneby arrangerades ett flertal aktiviteter där högskolan medverkade. 
Insatserna inleddes med en träff på Ronneby Brunn, där aktörer från utbildningsanordnare, 
starta-eget-organisationer, arbetsförmedling m.fl. deltog och presenterade sina utbud.  

Representanter från högskolan deltog även i de särskilda informationsdagar som anordnades på 
UIQ. Här fick den uppsagda personalen tillfälle att enskilt diskutera olika utbildningsmöjligheter 
och ta del av information om olika program och kurser.  

Innovation 

I flera av de aktiviteter som genomförts under våren har även personal från BTH Innovation2

Allmänt 

 
deltagit för att presentera möjligheter till olika start-up-projekt. Under året har dessa insatser 
resulterat i ett flertal företagsavknoppningar bland annat inom IKT-området. 

Högskolans utbildningskatalog har distribuerats som utskick till studenter, via arbetsförmedlingar 
och vid utbildningsmässor. 

Information om utbildningsutbud har distribuerats via olika nätverk och forum, exempelvis via 
näringslivskontoren i kommunerna. 

Lärcenter i regionen har besökts vid flera tillfällen, bland annat det lärcenter som startade på 
Softcenter i Ronneby i anslutning till UIQ:s aktiviteter mot uppsagd personal 

Studievägledning har genomförts i samband med utbildningsmässor och AF:s träffar. 

Annonsering, speciellt för KY-utbildningarna, har intensifierats under året, bland annat för 
utbildningarna ”CMD – Creative Mobile Design”, ”Verksamhetsutveckling med IT-stöd”, ”Vård 
och Omsorg” och ”Psykiatriutbildning”. 

Resultaten visar att högskolan ökade antagningen av studenter från Sverige under 2009 och 2010 
för att bidra till en ökad anställningsbarhet i allmänhet och i synnerhet för personer som p.g.a. 
arbetsmarknadsläget efterfrågade mer utbildning. 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter 
Uppbyggnaden av verksamheten för studieavgifter har pågått intensivt under 2010. Beslut har 
fattats om principerna för studieavgifterna och nivån på avgiften för läsåret 2011/12. Ett 
stipendie- och avgiftsråd har inrättats med uppdrag att ge råd åt rektor i stipendiefrågor och 
frågor som rör kommande eventuellt oklara avgiftsfrågor. Tidplan och process för antagning av 
avgiftspliktiga studenter och rutiner kring betalningar av avgifter har utarbetats. Högskolans 
engelska webb har omarbetats för att ge fylligare information om utbildningarna och 
studiemiljön. Detta arbete har samordnats med informationsåtgärder för att skaffa 
ackrediteringar. Högskolan har börjat bygga en plattform i Kina i form av bl.a. ett strategiskt 
samarbete med ett prestigeuniversitet och ett samarbete med en stor agentorganisation. I Indien 
har högskolan etablerat samarbeten med strategiskt viktiga universitet och regioner. Samarbeten 

                                                 
2 År 2009 inrättades centrumbildningen BTH Innovation, för att utveckla och stärka BTH:s verksamhet inom 
innovationsområdet i första hand med avseende på den praktiska innovationsverksamheten. 
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har även inletts i mellanöstern. Högskolan har arbetat för att skaffa ackrediteringar utanför 
Sverige, framför allt i Europa och USA och även indirekt ackreditering i Kina. Det största arbetet 
under 2010 har lagts på att till nästa läsår erhålla s.k. ECTS-label och DS-label från EU-
kommissionen. Arbetet med att anpassa och översätta utbildningsplaner och kursplaner och 
annan information till kommissionens krav har pågått under 2010. Högskolans bedömning är att 
dessa europeiska ackrediteringar har stor betydelse även för rekryteringen av tredjelandsstudenter.  

Helårsstudenter 
Tabell 5. Antal och andel helårsstudenter (HST) fördelat på programkurser resp. fristående kurser. 
  2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 
Programkurser 3 094 73    2 827     71    2 722     71    2 689     73    2 427     68 
Fristående kurser 1 141 27    1 137     29    1 100     29       996     27    1 158     32 
Totalt 4 235     3 964          3 822          3 685          3 586       

De senaste åren har intresset för BTH:s utbildningsprogram varit stort som kan utläsas av tabell 
5. Expansion av antal studerande har därför skett huvudsakligen inom utbildningsprogrammen, 
och eftersom högskolan når anslagets takbelopp har viss återhållsamhet tillämpats i rekryteringen 
till de fristående kurserna. 

Sökande 
Tabell 6. Antal förstahandssökande och antalet sökande totalt till program. Uppdelat på 
grundnivå och avancerad nivå.  
  2010 2009 2008 2007 2006 

  

Första-
hands-
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Grund-
nivå 5 287 15 723 8 395  17 061  3 378  7 472  826  3 092  929  3 246  
Avance-
rad nivå 5 821 12 262 10 342  17 379  8 758  13 602  6 851  7 012  7 582  7 582  
 
Totalt 11 108 27 985 18 737  34 440  12 136  21 074  7 677  10 104  8 511  10 828  

Som framgår av tabell 6 har antalet förstahandssökande till såväl grundnivå som avancerad nivå 
minskat under år 2010. Detta beror emellertid i första hand på att ingen utlysning av 
internationella program med vårintag gjordes 2010, inte på att vi ser något minskat intresse för 
BTH:s utbildningar. 

Tabell 7. Antal sökande till fristående kurser. 
  2010 2009 2008 2007 2006 
Grundnivå 11 263 8 814 7 325 - - 
Avancerad nivå      267  289 870 - - 
Ej nivåinplacerat - - 604 6 800 7 700 
Totalt 11 530 9 103 8 799 6 800 7 700 
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Av tabell 7 framgår att ökningen av antalet sökande är i samma storleksordning som tidigare år, 
och kan förklaras med den samlade effekten av det allmänt ökade intresset för BTH:s 
utbildningar, det större antalet ungdomar samt arbetsmarknadsläget. 

Examina 
Tabell 8. Antal civilingenjörs- och sjuksköterskeexamina.  
  Mål  Utfall Måluppfyllnad 
 2009–2012 2010 (riktvärde 50 %) 
Civilingenjörsexamen 65 34 52 % 
Sjuksköterskeexamen 450 237 53 % 

Hälften av fyraårsperioden har avverkats och tabell 8 visar att dessa yrkesexamina har utfärdats i 
en takt som ligger nära riktvärdet. Med hänsyn tagen till denna takt samt antalet studenter i de två 
avslutande åren på de utbildningsprogram som leder till dessa examina är det rimligt anta att vi 
hamnar på eller något över målet. 

Tabell 9. Antal avlagda examina med teknisk inriktning. 
  2010 2009 2008 2007 2006 
Högskoleexamen 9 7 4 2 10 
Kandidatexamen 73 55 44 24 23 
Magisterexamen 183 271 269 269 179 
Masterexamen 238 107 13 -  - 
Högskoleingenjörsexamen 2 3 4 7 3 
Civilingenjörsexamen 12 22 16 7 11 
Totalt 517 465 350 309 226 

En fortsatt ökning av antal avlagda examina med teknisk inriktning kan utläsas ur tabellen ovan. 
Ökningen är kraftigast för masterexamina, med mer än en dubblering av antalet, medan den 
ettåriga magisterexamen har minskat i antal. Denna förskjutning stämmer med den förändring 
som skett i BTH:s utbud, där majoriteten av påbyggnadsutbildningarna nu är tvååriga 
masterprogram. BTH ser med viss oro på det minskade antalet civilingenjörsexamina. Emellertid 
har vi ännu inte kunnat identifiera några tydliga orsaker till denna minskning.  
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Tabell 10. Totalt antal avlagda examina. 
  2010 20093 2008  2007 2006 
Högskoleexamen 15 25 11 17 18 
Kandidatexamen 249 144 117 122 114 
Magisterexamen 292 370 360 321 209 
Masterexamen 238 107 13  - - 
Yrkesexamen 140 182 174 174 165 
Totalt 934 828 675 634 506 

Tabell 10 ovan visar att antal utfärdade examina har fortsatt öka, och att ökningen ligger i 
examina på kandidat- respektive masternivå vilket överensstämmer med den profil BTH:s utbud 
har. Förändringen av utbudet är delvis ett resultat av den s.k. Bolognaprocessen, där t.ex. det 
tidigare sammanhållna programmet i Fysisk planering delats upp i ett kandidatprogram och ett 
masterprogram. Studenterna från första omgången av kandidatprogrammet utexaminerades 
under 2010. 

Helårsstudenter (HST) och prestationsgrad 
Tabell 11. HST för respektive utbildningsområde.  
Utbildningsområde 2010 2009 2008 2007 2006 
HU 116 118 138 160 174 
ME 107 105 127 92 22 
NA 327 325 285 285 293 
SA 728 615 559 558 629 
TE 2 598 2 457 2 352 2 192 1 984 
VÅ 359 344 362 398 483 
Totalt 4 235 3 964 3 822 3 685 3 586 

Ur tabell 11 ovan kan utläsas att en ökning skett med ca 7 % för det totala antalet HST, i linje 
med den ökande rekryteringen till BTH. Fördelningen mellan utbildningsområdena är ganska 
konstant med en viss ökning för det samhällsvetenskapliga området. Denna förskjutning kan 
delvis förklaras med arbetet med förändrade riktlinjer för klassificering som påbörjats år 2010 och 
kommer att påverka fullt ut år 2011. 

Tabell 12. Prestationsgrad uppdelat på distansutbildning och campusutbildning samt totalt.  
 2010 2009 2008 2007 2006 
Campus 82 % 83 % 78 % 75 % 76 % 
Distans 60 % 51 % 44 % 46 % 48 % 
Totalt 75 % 73 % 69 % 69 % 70 % 

BTH satte vid början av 2009 som mål att prestationsgraden skulle öka från 69 % år 2008 till 
80 % år 2012, och denna ökning skulle ske genom kvalitetshöjande åtgärder på flera nivåer och 
områden. Efter halva perioden har en genomströmning på 75 % uppnåtts, vilket framgår av tabell 
12. 

                                                 
3 I redovisningen för år 2009 hade examenskoder för en typ av högskoleexamen och en gammal magisterexamen inte 
medräknats. Detta har korrigerats i tabell 10. 
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Uppdragsutbildning 
Tabell 13. Antalet HST i poänggivande utbildning, varav inom ramen för lärarlyftet. 
HST  2010 20094 2008  2007 2006 
Uppdrag 48 19 8,4 8,7 19,7 
varav lärarlyft 1,1 1,5 - - - 

Tabell 13 visar en fortsatt ökning av volymen för BTH:s poänggivande uppdragsutbildning, vilket 
är en del av lärosätets strategi. 

Intäkter uppdragsutbildning 
Tabell 14. Intäkter uppdragsutbildning. 

  2010 2009 2008 2007 2006 
Intäkter (tkr) 23 846 28 393 27 762 45 662 55 896 

Tabell 14 visar att år 2008 minskade intäkterna från uppdragsutbildningarna vid BTH avsevärt. 
Detta berodde huvudsakligen på att färre studenter deltog i KY-utbildningarna och på att de 
tidigare återkommande uppdragen som finansierades av Sida då avslutades. Nivån på intäkterna 
har därefter för 2009 och 2010 stannat kvar på den lägre nivån. 

                                                 
4 I föregående års årsredovisning angavs felaktiga siffror för år 2009.  
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4. Forskning och utbildning på forskarnivå 

Områden inom vilka BTH bedriver utbildning på forskarnivå (f.d. tekniskt 
vetenskapsområde)  
För 2010 kan inte BTH tillhandahålla en så detaljerad kostnadsredovisning som detaljnivån på 
prestationerna anger. Anpassning sker både i system och i interna riktlinjer för redovisning för att 
kunna följa upp efter de nya krav som införts.  

Enligt Högskoleverkets senaste doktorandspegel anser 93 procent av doktoranderna att 
högskolans utbildning är ”bra” eller ”mycket bra”. Det var den högsta siffran bland alla 
forskarutbildningar i Sverige. Högskolan har 2010 beslutat att genomföra egna doktorandspeglar 
för att komplettera Högskoleverkets undersökningar.  

Under de två senaste åren har högskolan särskilt satsat på att dels underlätta för framför allt 
doktorander att bedriva delar av sina studier vid ett utländskt universitet, dels stimulera 
publiceringar av hög kvalitet i ISI-indexerade tidskrifter. Efterfrågan på att studera utomlands har 
varit stor, särskilt under 2010. Antalet ISI-publiceringar har också ökat markant under de senaste 
två åren.  

Total omfattning av studiefinansiering i utbildning på forskarnivå 

Av den totala finansieringen av de forskarstuderande utgör 20 328 tkr anslagsmedel och 12 512 
tkr externa medel.  

Tabell 15. Total omfattning i tkr av studiefinansiering i utbildning på forskarnivå.  
 2010 2009 
Doktorandanställning 32 433 32 569 
Annan anställning 407 1 788 
Utbildningsbidrag - - 
Stipendier - - 
Summa 32 840 34 357 

• Likvärdiga uppgifter för tidigare år har inte samlats in. 

Industridoktorander 

Vid BTH finns det 13 stycken industridoktorander inskrivna samt 14 doktorander som 
finansieras och är helt eller delvis anställda i det övriga samhället, såsom landsting, kommuner 
eller andra myndigheter eller organisationer. 

Doktorander 

Tabell 16. Antal nyantagna till utbildning på forskarnivå uppdelat på kvinnor och män.  
  2010 2009 2008 2007 2006 
Kvinnor 4 18 8 1 10 
Män 21 18 16 21 9 
Totalt 25 36 24 22 19 

Under 2010 har en större andel stipendiedoktorander antagits, vilka till största delen är män.  
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Tabell 17. Antal doktorander inskrivna vid BTH uppdelat på män och kvinnor.  
 2010 2009 2008 2007 2006 
Kvinnor 44 43 36 37 36 
Män 80 68 72 74 65 
Totalt 124 111 108 111 101 

Nyrekryteringen till utbildning på forskarnivå visar stora variationer mellan åren, framför allt vad 
gäller rekryteringen av kvinnor. Högskolans mål är att andelen kvinnor ska ligga mellan 40 och 60 
procent. 

Tabell 18. Genomsnittlig nettostudietid (månader) för licentiat- resp. doktorsexamen.  
  2010 2009 2008 2007 2006 

Licentiatexamen 33 24 34 38 35 
Doktorsexamen 37 55 55 48 41 

Examen avläggs efter rimlig studietid. Genomsnittliga nettostudietiden under de senaste fem åren 
för licentiatexamen är 32 månader och 47 månader för doktorsexamen. Under 2010 var 
nettostudietiden för doktorsexamen betydligt under det långsiktiga medelvärdet och högskolans 
mål på 48 månader. Utfallet 2010 är inte en effekt av särskilda åtgärder utan ska mer uppfattas 
som tillfälligheter som slår igenom i en liten population. 

Forskarstuderande inskrivna vid andra lärosäten men verksamma vid BTH 

Tabell 19. Antal doktorander inskrivna vid andra lärosäten men verksamma vid BTH. 
  2010 2009 2008 2007 2006 
Kvinnor 8 8 12 15 13 
Män  2 4 4 8 9 
Totalt 10 12 16 23 22 

Högskolans mål är att utveckla den egna utbildningen på forskarnivå. Antalet inskrivna vid andra 
lärosäten har minskat varje år och var nere på 10 år 2010. På vissa utbildningsområden, framför 
allt inom vård, behöver högskolan öka den vetenskapliga kompetensen genom att sätta lärare i 
utbildning på forskarnivå och då vid andra lärosäten. I några enstaka fall handlar det om 
doktorander som blev inskrivna vid andra lärosäten innan högskolan hade egen utbildning på 
forskarnivå inom området, bl.a. industriell ekonomi. 
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5. Samverkan och innovation  

BTH Innovation 
År 2009 inrättades centrumbildningen BTH Innovation, för att utveckla och stärka BTH:s 
verksamhet inom innovationsområdet i första hand med avseende på den praktiska 
innovationsverksamheten. Dess roll är alltså att initiera och stödja BTH:s utbildning med 
koppling till entreprenörskap och innovation. BTH Innovation ska även tydliggöra BTH:s roll i 
det regionala innovationssystemet genom utveckling av innovationsprocesserna inom BTH och i 
relation till aktörer i vår omgivning. Båda dessa uppgifter är direkt kopplade till BTH:s samverkan 
med det omgivande samhället. 

Under 2010 beviljades BTH Innovation bland annat stöd från Europeiska regionala utvecklings-
fonden för två sinsemellan relaterade projekt som tillsammans går under namnet ”Innovativa 
Blekinge”. BTH Innovation är projektägare för dessa bägge projekt som också innefattar 
TelecomCity, Netport, BBI, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge, Region Blekinge samt 
Media Evolution. Den totala omsättningen är ca 27 miljoner kronor över tre år (inkl. 
medfinansiering från parterna). Projektets övergripande syfte är att stärka och utveckla det 
regionala innovationssystemet och regionens innovationsförmåga. Insatser för att förverkliga 
detta sker i två parallella och integrerade huvudprojekt. Det första av dessa – ”Praktisk 
innovation för det Innovativa Blekinge” – innefattar konkreta insatser för att stödja 
innovationsarbetet i nya och befintliga företag främst i form av korta affärsutvecklingsprojekt s.k. 
Proof-of-Concept-projekt (PoC-projekt), inom de fyra områdena Mobil IKT, Digitala 
upplevelser, Hälsa/Vård och IKT samt Hållbar produktionsteknik.  

Utvecklingen av de inblandade aktörernas arbetssätt sker inom ramen för det andra 
huvudprojektet ”Fundament för det Innovativa Blekinge”. Detta projekt har ett långsiktigt fokus 
och innefattar generella insatser vilka syftar till att utveckla de olika parternas respektive roller 
samt att därigenom stärka det regionala innovationssystemet.  

Kärnan i BTH Innovations verksamhet består av korta affärsutvecklingsprojekt, s.k. Proof-of-
Concept, vilka syftar till att skapa nya affärer och regional tillväxt. Projekten genomförs ofta i 
samarbete med mindre företag i regionen och ger också möjligheter för studenter, 
arbetssökanden och praktikanter att få värdefull praktik och erfarenhet vilket kan leda till 
anställning eller att man skapar ett eget företag. Processen inleds med ett sökande efter 
utvecklingsbara idéer som kan komma från studenter, forskare eller entreprenörer och företag. 
Idéerna granskas ur ett affärsperspektiv, och för de idéer som förefaller ha en affärspotential kan 
ett PoC-projekt sättas igång.  

Under året har ett 50-tal idéer granskats, nio nya projekt har startats och 11 projekt har avslutats. 
Fem av projekten har resulterat i att ett nytt företag har bildats och ett projekt har resulterat i ny 
verksamhet inom ett befintligt bolag.  

De avslutade PoC-projekten och de därigenom nyetablerade företagen bidrar direkt till att skapa 
tillväxt i regionen. Dessa nya företag och affärsidéer ger grund för framtida tillväxt. De 
genomförda PoC-projekten är i sig också exempel på praktisk regional samverkan av Triple-Helix 
snitt.  
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BTH Innovation har under året medverkat till inrättandet av ett industriellt excellenscenter kring 
mobila tjänster (IXC3). Centret är kopplat till Mobile Heights med säte i Lund och i centret 
samarbetar SonyEricsson, TeliaSonera, ST Ericsson, Lunds tekniska högskola, Malmö högskola 
och BTH. Vad gäller forskningsaktiviteter har tre förstudier (alla med medverkan från BTH) 
genomförts och dessutom har centret fått stöd från KK-stiftelsen för att driva så kallade do-tank 
projekt, vilka i huvudsak är inspirerade av BTH:s arbete med PoC-projekt. 

ProVision 
Under 2010 fortsatte uppbyggnaden av KK-miljön ProVision. BTH beviljades under året 
finansiering till fyra forskningsprojekt och två mastersutvecklingsprojekt inom miljön. Det 
samlade anslagsbeloppet från KK-stiftelsen är ca 18 mkr. Projektens företagspartners bidrar med 
ungefär lika mycket och BTH medfinansierar också dessa projekt med ca sex mkr. 
Forskningsprojekten löper över tre år och mastersutvecklingsprojekten löper över ca ett och ett 
halvt år. Ett fyrtiotal företagspartners har medverkat i projektarbete och ansökningsarbete under 
året. 

Utbildning 
För att öka anknytningen till näringsliv och högskolans avnämare har man inom delar av BTH 
inrättat externa råd med representanter från bl. a. Volvo Cars, Electrolux, Kockums/Thyssen 
Krupp Marine Systems, ST Ericsson, Chalmers, SwereaIVF, AB Volvo, Chalmers-Fraunhofer 
Center for Industrial Mathematics, Communication Research Labs AB, Huawei Technologies, 
TelecomCity och Acticut AB. Sådana externa råd granskar utbildnings- och forskningsverksam-
heten och föreslår förbättringar. Man har även inrättat programråd i syfte att hålla utbildnings-
programmen uppdaterade i enlighet med samhällets nuvarande och framtida behov. I ett sådant 
råd är bl.a. Alstrom Power, Acticut AB, Thyssen Krupp Marine Systems, Volvo Cars Body 
Components, ITT Flygt, MRT Systems och Uppsala universitet representerade.  

Forskning 
BTH deltar i det Vinnova- och företagsfinansierade industriella excellenscentrumet EASE - The 
Industrial Excellence Centre for Embedded Applications Software Engineering som syftar till att 
stärka svensk industris konkurrenskraft inom utveckling av programvara för inbyggda system. 
Samarbetspartners är Sony Ericsson Mobile Communications, ST-Ericsson, Ericsson, Axis 
Communications, Softhouse Consulting Baltic och Lunds universitet.  

Under året har ett samarbete med Volvo i Olofström inletts i och med projektet ”Operativt 
ledarskap vid lean-implementering”. Projektet syftar till att stärka och utveckla BTH:s kompetens 
inom strategiskt ledarskap för hållbar utveckling genom att relatera till industrins arbete med att 
applicera lean-konceptet. Dessutom vill vi bidra med att stärka industrins förmåga och 
konkurrenskraft genom att beskriva framgångsrika ledarstrategier vid implementering av lean 
produktfilosofi. 

Under hösten 2010 påbörjades ett forskningsprojekt där syftet är att skapa ett hållbart nätverk i 
södra Östersjöområdet inom digital kultur. Projektet som kallas Art Line erbjuder ett tillfälle att 
visa digitala mediers viktiga roll inom kreativa kunskapsområden och praktiker samt inom olika 
kulturella sammanhang. Representanter från konst, akademi, forskning inom digitala medier, 
museum och kulturturism kommer att arbeta tillsammans.  
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BTH har tillsammans med Landstinget Blekinge beviljats nio miljoner kronor från Tillväxtverket 
för ett telemedicinskt projekt. Telemedicin innebär att man ställer diagnos eller ger behandling 
med hjälp av kommunikation på distans. Det kan vara allt från vanligt telefonsamtal mellan två 
kollegor till fjärrstyrning av robotar som utför medicinska ingrepp. Övriga finansiärer är Region 
Blekinge, Blekinge Forskningsstiftelse och Telecom City. Projektet ska hålla på i tre år.  

Högskolan medverkar sedan flera år i nationella forskarskolan Management och IT (MIT) med 
över 80 aktiva forskarstuderande vid elva universitet och högskolor. Forskarskolan är en av de 
sexton nationella forskarskolor som gavs stöd i 2000 års forskningsproposition. Forskarskolan är 
en samverkan mellan följande lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan på Gotland, 
Internationella handelshögskolan i Jönköping, IT-universitetet i Göteborg, Karlstads universitet, 
Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Stockholms 
universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Uppsala universitet är värd för 
forskarskolan. Forskningsprogrammet omfattar de tre forskar- och utbildningsämnena: ekono-
miska informationssystem, företagsekonomi och informatik.  

Ett nära samarbete finns på regional nivå med Region Blekinge vad gäller EU-frågor och 
regionala utvecklingsfrågor. Etablerandet av Smålands och Blekinges Europakontor är ett sådant 
konkret exempel. Detta är ett samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbunden i Södra 
Småland, Kalmar och Jönköping samt lärosätena i regionen, Blekinge Tekniska Högskola, 
Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Lärosätena delar på en arbetsplats vid kontoret, 
som är beläget i Sweden House, Rue de Luxembourg i Bryssel. Officiell invigning skedde vid en 
ceremoni i Bryssel i juni 2010. Målen för verksamheten är ett tätare samarbete mellan regioner 
och lärosäten samt att verka för en ökad EU-finansiering från ramprogrammen och struktur-
fonderna. Under det första halvåret av verksamheten vid Brysselkontoret har de tre lärosätena 
arbetat sig samman kring det gemensamma utnyttjandet.  

Blekinge Tekniska Högskola har eftersträvat att nå fram till en definition av prestationer inom 
området samverkan med det omgivande samhället, men inte kommit fram till ett 
redovisningsbart resultat. 

Samarbeten med andra lärosäten   
Det regionala projektet ”Blekinge i Indien, Indien i Blekinge” (www.bth.se/indien) har avslutats 
under året. Delfinansiering har kommit via regionala utvecklingsmedel samt genom bidrag från 
Swedish Research Links (SIDA/VR). Projektet har syftat till att dra nytta av samordningsvinster 
mellan Blekinge och områden i Indien rörande Affärsutveckling, Forskningssamarbete samt 
Student- och lärarutbyte.  
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6. Kvalitetsarbetet vid högskolan 

Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning 
på grund-, avancerad och forskarnivå 2010–2012 anger prioriterade kvalitetsmål för att säkerställa 
en god kvalitet i högskolans utbildning.  

BTH:s kvalitetsarbete har under 2010 implementerats enligt kvalitetscykelns delar: planera-gör-
utvärdera-lär. Prioriterade åtgärder har genomförts, resultaten följts upp, sammanställts samt 
utvärderats. 

I enlighet med högskolans kvalitetspolicy har utgångspunkten för kvalitetsarbetet under 2010 
varit en utbildningsverksamhet med stort fokus på studenten. 

Effekterna av kvalitetsarbetet följs även regelbundet upp i vårt styrkort, som 
innehåller mätvariabler, mål och benchmarks med avseende på högskolans tillgångar: varumärke, 
studenter, personal, finanser, partners och processer.  

Ett högskoleövergripande 
kvalitetsprogram har tagits fram och en handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning för 
perioden 2010–2012 har upprättats

Systematisk granskning och revidering av utbildningar  

.  

En plan för en utvärderingscykel för översyn av kurser och program har tagits fram under året. I 
cykeln specificeras en tidplan och ett program för perioden 2011–2014 som omfattar samtliga 
huvudområden vid BTH som har rätt att utfärda kandidat-, magister- eller masterexamen samt 
utbildningar som leder till en yrkesexamen. Det sammanfattande omdömet av varje granskning 
ska baseras på en extern granskning av självständiga arbeten, en självvärdering samt en 
undersökning av studenternas erfarenheter av utbildningen sedan denna avslutats. 

Kontinuerlig vidareutveckling av utbildningsverksamheten är en annan viktig del av det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Under 2009 implementerades vid högskolan ett centralt webbaserat sys-
tem för summativa kursvärderingar. Under 2010 har systemet för kursvärderingar evaluerats och 
uppdaterats utifrån synpunkter som inkommit från lärare och studenter. Syftet med uppdate-
ringen har varit att förbättra studenternas svarsfrekvens och lärarnas återkoppling till studenterna.  

Under hösten 2010 genomfördes vid BTH även en egen webbaserad programutvärdering, s.k. 
studentspegel, som komplement till kursutvärderingarna, vilket har inneburit att samtliga program 
har utvärderats av studenterna. Programråden ansvarar för att utfallen av kurs- och program-
utvärderingar på ett systematiskt sätt diskuteras med kollegor och studenter och att 
förbättringsåtgärder vidtas. Även en egen doktorandspegel har genomförts under hösten 2010 för 
att utvärdera högskolans utbildningar på forskarnivå. Spegeln sammanställs under våren 2011 och 
slutsatserna kommer då att återföras till avnämare på högskolan för åtgärder. 

För att öka kvaliteten i utbildningen, öka prestationsgraden på kurser, genomströmningen samt 
examinationsfrekvensen har ett antal aktiviteter genomförts: fler lärarhandledda lektioner och 
seminarieövningar, inrättandet av räknestugor och utveckling av färdighetsträningsrum, 
mentorprogram för nya studenter, förbättring av de pedagogiska metoder som används, bättre 
kontroll av studenters förkunskaper, noggrannare analys av kursvärderingar, ökning av 
studenternas möjligheter till delaktighet i utbildningen och dess utformning genom representanter 
i programråden, tydligare information vid introduktionskurser och beskrivning av lärandemål 
samt tätare uppföljningar av studenters studieframgångar.  

Blekinge Tekniska Högskola

25 (56)



 

 
 

Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande 

BTH:s kvalitetsprogram fastslår att högskolan ska löpande bevaka, följa upp och förbättra 
lärandestödet för studenter och doktorander. En kvalitetssäkring av lärandestödet prioriterades 
under 2010 genom inrättandet av BTH CareerCenter i april 2010, bestående av två labbmiljöer: 
ett Karriärlabb och ett Studielabb. Medan studielabbet är en stödfunktion för att träna 
studenternas förmåga att kommunicera sin kunskap, både muntligt och skriftligt, samt erbjuda 
hjälp med informationssökning och källhantering, erbjuder karriärlabbet studenter karriärvägled-
ning samt hjälp med praktikfrågor och jobbförberedelser. Båda labbmiljöerna och de tjänster de 
erbjuder är väl utnyttjade av studenter. 

Forskarhandledningens kvalitet och kvantitet spelar en avgörande roll för hur doktoranden 
upplever att forskarutbildningen fungerar. För att säkerställa att tillräckligt handledarstöd finns 
vid BTH för doktorander som är antagna till en forskarutbildning vid annat lärosäte men har 
anställning vid BTH har Fakultetsnämnden ändrat instruktionerna för individuell studieplan så att 
sektionen, vid upprättande av en plan, måste ange hur handledarstödet för den enskilda 
doktoranden organiseras.  

Högskolepedagogisk kompetensutveckling 

Tabell 20. Antal examinerade inom pedagogisk fortbildning. 
Kurs Antal deltagare totalt Antal 

examinerade 
totalt 2010* 

(doktorand/adjunkt/ 
lektor/övriga) 

Introduktionskurs, 7,5/3 hp, 2010 
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2009 

42 (19/13/2/8) 
40 (20/10/3/7) 

34/6 
11/29 

Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2008 29 (11/9/5/4) 23/5 
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2007 49 (27/11/6/5) 34/15 
Introduktionskurs, 7,5 hp 2006 34 (8/13/3/10) 31 
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2010** 
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2008 

7 (0/1/5/1) 
9 (2/4/2/1) 

7 
9 

Fortsättningskurs, 7,5 hp 2007 13 (3/4/6/-) 10 
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2006 10 (4/1/-/5) 5 
Matematikdidaktik, 7,5 hp 2009 2 (2/-/-/-) 2 
Vetenskapsfilosofi med   

7 (5/1/-/1) 
 
7 högskolepedagogik, 7,5 hp 2009 

I gruppen övriga innefattas t.ex. projektassistenter, amanuenser och bibliotekarie. Tjänstebeteckningen avser 
tidpunkten för kurstillfället. 
* Sedan 2007 är introduktionskursen uppdelad i två steg. Den första siffran i sista kolumnen avser examinerade på 
hela kursen och den andra avser dem som än så länge bara genomfört doktorandsteget på tre högskolepoäng. 
** Fortsättningskursen erbjuds inte varje år. 

Antalet anställda som genomgår pedagogiska introduktionskursen är konstant över åren. Andel 
som examineras på hela introduktionskursen om 7,5 högskolepoäng (hp) har ökat 2010, till en del 
beroende på att många endast examinerades på första delen under 2009.  

För att stärka den pedagogiska kompetensen inom forskarutbildningen bedrivs verksamhet i 
forskarhandledarutbildning i samarbete med Linnéuniversitetet. I denna forskarhandledar-
utbildning har åtta lärare/forskare från BTH deltagit under året. 
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7. Internationalisering 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

För att BTH även efter införandet av studieavgifter för studenter från tredje land ska kunna 
vidmakthålla sin internationella mångfald och den volym högskolan har i dag, har under året 
särskilt fokus legat på att sluta avtal med lärosäten utanför Europa. I stor utsträckning har avtalen 
rört studentutbyte som inkluderar avgifter. Jämsides med dessa samarbeten har samarbetena med 
lärosätena inom Europa fortsatt.  

Även om BTH har lyckats tämligen väl med att rekrytera utbytesstudenter från utländska 
lärosäten och härigenom med framgång arbetat för ökad förståelse mellan kulturer, har det varit 
svårare att få svenska studenter att genomföra någon del av sina studier vid ett utländskt lärosäte. 
BTH har ett par utbildningsprogram i vilka en termin vid utländskt lärosäte ingår – för 
närvarande finns sådana samarbeten med lärosäten i USA, Thailand, Indien och Frankrike. Inom 
området Fysisk planering fortsätter den gemensamma masterutbildningen i urban design, som 
innebär att svenska studenter tillbringar en termin vid Nanjing Forestry University (Kina) och 
kinesiska studenter studerar under en termin vid BTH. 

Under 2010 har ett starkt fokus legat på utveckling av rekryteringssamarbete med 
utomeuropeiska universitet i första hand i Indien och i Kina. Bland annat har en modell för 
rekryteringsavtal tagits fram. Denna modell, baserad på principen om studentutbyte där en 
eventuell bristande reciprocitet regleras genom betalning av studieavgift, har under året 
implementerats genom ett undertecknat samarbetsavtal med ett universitet i Indien i form av ett 
3,5 + 1,5-program där studenterna påbörjar sin utbildning i Indien och läser de sista 1,5 åren vid 
BTH som betalande studenter i de fall en otillräcklig reciprocitet kan uppvisas. Liknande avtal har 
under hösten tagits fram för den kinesiska och den indiska marknaden. 

Den europeiska studentrekryteringen har fortsatt under året, bl.a. med mässdeltagande i Baltikum 
och i Bulgarien samt genom en fortsatt satsning på en riktad rekryteringsinsats gällande en 
distanskurs inom BTH:s fokusområde hållbarhet där studenter rekryterats från BTH:s europeiska 
partneruniversitet.  

Sedan januari 2006 har sexton nya Double Degree-masterprogram i samarbete med tre universitet 
i Indien, fem i Kina, ett i Tyskland, ett i Lettland, ett i Bulgarien samt ett i Polen utvecklats och 
startat. Tre av dessa utvecklades och startade under 2010. Tillsammans med universiteten i 
Madrid, Bolzano och Kaiserslautern driver BTH ett europeiskt masterprogram i 
programvaruteknik (Software Engineering). Detta program är strategiskt viktigt för BTH och ger 
en användbar kvalitetstämpel för rekrytering av betalande studenter.  

Antalet BTH-studenter som väljer att studera utomlands i 3–12 månader vid något av BTH:s 
partneruniversitet som högskolan har utbytesavtal med har ökat med 37,5 % under 2010. Den del 
som ökat mest är Erasmusutbytet (särredovisas ej i tabellen nedan), där vi haft en ökning från 12 
studenter (2009) till 26 studenter (2010), vilket innebär en dryg fördubbling.  

Minor Field Study (MFS)-stipendiet finansieras av Sida och administreras av Internationella 
Programkontoret. För 2010 beviljades BTH 18 stipendier. 14 stycken delades ut till både interna 
och externa sökande. Resultatet blev dock inte det väntade och antalet utdelade stipendier ökade 
inte jämfört med det föregående året. Anledningen till det är främst att färre BTH-studenter 
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sökte under 2010 än under 2009. Det finns dock ingen oro för att det generella intresset skulle 
minska. 

Samarbetes- och utbytesavtal utanför Europa finns med lärosäten i bland annat Australien, 
Botswana, Brasilien, Indien, Japan, Kina, Pakistan, Rwanda, Sydafrika, Thailand och USA. Ett 
avtal avseende betalande studenter tecknades under hösten med JNTUH i Hyderabad (Indien). 
Under 2010 har speciellt satsats på att få igång samarbete med universitet i Japan och Thailand.  

Tabell 21. Inresande och utresande studenter inom ramen för avtal. 
   2010 20095 2008  2007 2006 

    Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Inresande  129 320 110 238 73 145 82 81 38 79 
Utresande  15 20 8 20 14 10 11 9 13 7 
Totalt   144 340 118 258 87 155 93 90 51 86 

Som framgår av tabell 21 har såväl antalet inresande som utresande ökat, vilket ligger i linje med 
vår internationaliseringspolicy. 

Tabell 22. Utresande personal lärare och T/A-personal. 
    2010 2009 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
Lärare inom Erasmus 1 8 4 3 
Lärare inom Linnaeus-Palme 4 1 3 2 
T/A personal  1 3 1 3 
Totalt   6 12 8 8 

Under 2010 tilldelades nio stycken stipendier inom Erasmus Personalmobilitet. Ytterligare fyra 
personer fick möjlighet att resa ut med hjälp av de strategiska medel som fanns tillgängliga för 
utbyten utanför Europa. Dessutom genomfördes fem stycken utbyten genom Linnaeus-Palme. 
Sammanlagt deltog alltså 18 personer ur personalen i någon form av mobilitet under 2010, vilket 
kan utläsas av tabell 22. 

Under året genomfördes BTH:s årliga internationella dag, men i en utvidgad version. Den 
internationella dagen som i sin helhet arrangerades på temat ”Sverige i världen och världen på 
BTH” började med en föreläsningsserie med föredrag från utrikeskorrespondenten och 
författaren Kjell Albin Abrahamson, samt representanter från Ericsson, Roxtec, Röda korset och 
Försvarsmakten. Föreläsningsserien avslutades med en paneldiskussion på temat ”Vidga dina 
vyer!”, ledd av anställda och studenter på BTH med internationell bakgrund. Under den 
internationella mässan presenterades montrar med kulturella inslag från 19 av de omkring 70 
länder som finns representerade bland BTH:s studenter. Under dagen arrangerades även 
aktiviteter såsom internationell sång och dans. Förutom BTH:s personal och studenter, besökte 
ca 300 gymnasieelever från hela länet BTH i samband med internationella dagen. 

Projektet ”Låna en europé!”, som är ett samarbete mellan Internationella avdelningen på BTH 
och Region Blekinge och Europa Direkt har nått stora framgångar under 2010. Ett 60-tal 
studenter från mer än tio olika länder har deltagit i ”Låna en europé!”, vars syfte är att öka 

                                                 
5 Siffrorna för 2009 har reviderats i fråga om utresande studenter. 
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kunskapen om Europa och om den fria rörligheten inom Europeiska Unionen. En stor del av de 
inkommande Erasmusstudenterna har velat delta i projektet och vi har under året besökt olika 
högstadie- och gymnasieskolor i Karlskrona, Ronneby, Olofström och Karlshamn ett flertal 
gånger. BTH har även medverkat vid evenemang i samband med Europaveckan samt Europeiska 
språkdagen. De lokala medierna har uppmärksammat projektet, som har varit med både i tv, 
radio och tidningar flera gånger, men projektet har även uppmärksammats på EU-nivå, då 
projektet presenterades som ”best practice”-exempel inför över 400 Europa Direktkontor på en 
konferens i Antwerpen i oktober.  

Utbildning på forskarnivå och forskning 

BTH är inom alla sina forskningsområden mycket aktiv inom den internationella forskningen via 
publikationer, gästforskare och annan form av utbyte. Under 2010 har ett flertal forskare/lärare 
besökt utländska partnerlärosäten i bl.a. USA och Kina och BTH har också haft besök därifrån. 
BTH fortsätter sitt samarbete med universitet i Öst- och Västafrika där projekten i huvudsak 
delfinansieras av Sida. 

Blekinge Tekniska Högskola har eftersträvat att nå fram till en definition av prestationer inom 
området internationalisering, men inte kommit fram till ett redovisningsbart resultat. 
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8. Personal 

Kompetensförsörjning 
Åtgärder och måluppfyllnad av kompetensförsörjningsplan 
Högskolans kompetensförsörjningsplan innehåller ett antal rekryteringsmål innebärande att öka 
andelen manliga lektorskompetenta inom vårdområdet samt att försöka rekrytera gäst- eller 
adjungerade professorer inom alla våra vetenskapsområden och att varje år anställa en 
forskarassistent inom teknikområdet.  Högskolan har inte nått målet att anställa en 
forskarassistent inom teknikområdet och ej heller med att öka antalet manliga lektorskompetenta 
inom området vård. Med hänsyn till att forskarassistenterna inte längre kommer att finnas kvar 
som lärarkategori efter september 2011 framstår det inte som ett problem för högskolan att just 
det målet inte uppnåtts. När det gäller målet att rekrytera gäst- eller adjungerade professorer inom 
alla våra områden så har vi uppnått detta. Två av våra tidigare adjungerade gästprofessorer har vi 
dessutom lyckats tillsvidareanställa under 2010. 

Tabell 23. Antal personår uppdelat på personalkategorier och områden.  
  2010 2009 2008 2007 

Professor 30,0 (13 %) 30,8 (11 %) 28,9 (16 %) 25,9 (19 %) 
Lektor* 85,0 (31 %) 83,6 (30 %) 79,2 (28 %) 74,2 (28 %) 
Adjunkt 87,6 (45 %) 82,7 (45 %) 83,2 (49 %) 85,4 (50 %) 
Doktorand 70,6 (39 %) 63,5 (38 %) 56,3 (33 %) 51,8 (31 %) 
Timlärare/amanuenser 1,7 (100 %) 3,7 (69 %) 3,3 (66 %) 4,1 (43 %) 
T/A-personal 211,5 (59 %) 194,3 (61 %) 188,7 (62 %) 190,5 (63 %) 
Totalt BTH 486,5 (46 %) 458,5 (46 %) 439,5 (47 %) 431,9 (48 %) 

Andel inom f.d. tekniskt vetenskapsområde 
Professor 24,1 (12 %) 24,4 (13 %) 23,6 (17 %) 19,9 (14 %) 
Lektor* 51,7 (17 %) 49,4 (16 %) 48,2 (13 %) 44,6 (12 %) 
Adjunkt 45,8 (28 %) 43,9 (30 %) 41,5 (30 %) 42,8 (32 %) 
Doktorand 61,0 (29 %) 53,8 (28 %) 47,3 (24 %) 42,1 (24 %) 
Timlärare/amanuenser 0,1 (100 %) 2,2 (49 %) 1,7 (32 %) 2,3  (9 %) 
Totalt 182,8 (23 %) 173,7 (23 %) 162,1 (21 %) 151,8 (21 %) 
Andel inom f.d. humanistisk-samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller medicinskt 

vetenskapsområde 
Professor 5,9 (16 %) 6,5 (5 %) 5,3 (15 %) 6,0 (35 %) 
Lektor* 33,3 (51 %) 34,2 (50 %) 31,0 (51 %) 29,6 (50 %)                                  
Adjunkt 41,8 (63 %) 38,7 (63 %) 41,7 (67 %) 42,6 (68 %) 
Doktorand 9,6 (100 %) 9,6 (90 %) 9,0 (77 %) 9,7 (63 %) 
Timlärare/amanuenser 1,6 (100 %) 1,4 (100 %) 1,6 (100 %) 1,8 (87 %) 
Totalt 92,3 (60 %) 90,5 (57 %) 88,7 (60 %) 89,7 (60 %) 

- Siffrorna inom parentes anger andelen kvinnor. 
* I detta antal ingår forskarassistenter 

Som framgår av tabell 24 har högskolan lyckats att rekrytera väl över målet när det gäller 
kärnkompetensen. 
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Tabell 24. Rekrytering av kärnkompetens 2008–2010 
   2010 2009 2008 

Kärnkompetens 
Mål Utfall Antal 

kvinnor 
Mål Utfall Antal 

kvinnor 
Mål Utfall  Antal 

kvinnor 

Naturvetenskap /                    
Teknik / Vård 6 13 5 10 10 4 10 12 2 

Övriga områden 2 4 2 2 4 2 2 3 2 

Totalt   8 17 7 12 14 6 12 15 4 
• I tabellen ingår endast nyrekryterad tillsvidareanställd personal (ej befordrade professorer eller lektorer). 

Som framgår av tabellen ovan har högskolans rekrytering av kärnkompetens legat på runt 40 % 
kvinnor de senaste två åren. 

Sjukfrånvaro 
Tabell 25. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, fördelad på 
kön, åldersgrupper och sjukfrånvarons längd. 

  Ålder  Antal anställda Total andel sjukfrånvaro 

Därav andel sjukfrån-
varo 60 dagar och 

längre 
 Män –29 74 0,1 % 0 % 
 30–49 179 0,6 % 41,6 % 
  50– 103 0,4 % 7,7 % 
  Totalt 356 0,5 % 49,3 % 
Kvinnor  –29 33 0,6 % 0 % 
 30–49 186 2,0 % 16,4 % 
  50– 93 5,0 % 43,8 % 
  Totalt 312 2,9 % 60,2 % 
Totalt  –29 107 0,3 % 0 % 
 30–49 365 1,3 % 20,5% 
  50– 196 3,7 % 38 % 
  Totalt 668 1,6 % 58,5 % 

• I antalet anställda ingår alla personer som varit anställda vid BTH under 2010. 

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat något. Högskolan påbörjade hösten 2010 
arbete med att analysera sjukskrivningstalen bättre. Detta arbete pågår alltjämt och i tätt samar-
bete med Previa, som även gjort en kartläggning, där samtlig personal fått genomgå hälsounder-
sökning. Vi har även låtit Previa genomföra ergonomiska bedömningar av högskolans arbets-
platser.  
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9. Jämställdhet 

Vid BTH finns en jämlikhetsplan fastställd för perioden 2004–2010. Dokumentet fastlägger 
grundläggande värderingar och övergripande mål och ska fungera som stöd för enheter och 
sektioner i jämlikhetsarbetet. Jämlikhetsplanen ska kompletteras med en årlig handlingsplan. 
Handlingsplanen fastställs av rektor, medan det operativa ansvaret åvilar sektionschefer, 
enhetschefer och annan personal i arbetsledande ställning.  

Högskolan ska vara en studie- och arbetsmiljö där man tar tillvara de resurser som studenter och 
anställda med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför högskolan. Under hösten 2010 
har arbetet med att utforma en ny strategi och handlingsplan för lika villkor påbörjats. Arbetet 
har tagit sin utgångspunkt i de rapporter som Delegationen för jämställdhet i högskolan har lagt 
fram samt även i de synpunkter som framkommit i den granskning som Sveriges förenade 
HBTQ-studenter gjort av de största lärosätenas likabehandlingsplaner. Dessa dokument har 
utgjort ett stort stöd när högskolan utformat sitt nya förslag till likabehandlingsplan som ska 
fastställas av rektor i början av 2011.  

Högskolan har i enlighet med diskrimineringslagens regler kartlagt och analyserat löneskillnader 
mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbeten.  Lönekartläggningen har varit 
indelad i fyra steg: Granskning av lönepolitiken, Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter, Analys av 
löneskillnader samt Upprättande av handlingsplan. Vid denna kartläggning och analys har vi funnit att 
de föreliggande löneskillnaderna i allt väsentligt kan förklaras med könsneutrala argument, d.v.s. 
personlig duglighet, erfarenhet och s.k. marknadsfaktorer. Allt underlag för dessa slutsatser har 
varit föremål för samverkan enligt diskrimineringslagens regler. 

Inom området digitala spel har man lyckats att under året rekrytera två kvinnliga lektorer. 
Generellt kvarstår emellertid den sneda könsfördelningen inom teknikområdet. 

Inom vårdområdet är 66 % kvinnor och 34 % män av den undervisande och forskande 
personalen, vilket är positiv förändring avseende könsfördelningen jämfört med år 2009. Av de 
nyrekryterade lärarna (inkl. vikarier) under året är 50 % kvinnor och 50 % män.  

Som ett led i likabehandlingsarbetet har högskolan under år 2010 inrättat ett stilla rum avsett för 
bön och kontemplation samt fastställt regler för dess användning. 

Blekinge Tekniska Högskola ska vara en tillgänglig högskola där man inte blir utestängd från 
aktiviteter på grund av funktionsnedsättning. Högskolan har under 2010 via Studenthälsan 
kunnat förmedla olika stödåtgärder för denna grupp studenter såsom bland annat mentorsstöd 
och extra handledning. Studenthälsan är väl utbyggd och både driver och deltar aktivt i 
högskolans likabehandlingsarbete på såväl grupp- som individnivå. Studenthälsans förebyggande 
hälsoarbete och utbildningsinsatser inom framför allt frågorna kring alkohol och andra droger, 
sex och samlevnadsfrågor samt gruppåverkan och etik har haft en erkänt djupgående påverkan 
hos studenterna och är ett viktigt led i det fortlöpande arbetet kring mångfald och jämställdhet. 
Blekinge Tekniska Högskola har 2010 stått värd för en nationell konferens om alkohol som hålls i 
Svenska Folkhälsoinstitutets regi. 
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Jämställdhet inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 

I universitetens och högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid 
iakttas och främjas. Jämställdhetsarbetet ska få ökat genomslag i verksamheten. 
Könsfördelningen inom olika områden och på olika nivåer beträffande såväl studenter som 
personal ska vara jämn. Jämställdhetsaspekter ska beaktas i utbildning, där så är relevant. 

Tabell 26. Andel kvinnor av helårsstudenterna inom utbildningen per utbildningsområde. 
  

2009 2008 2007 2006 Utbildningsområde 2010 
HU 34 % 31 % 40 % 53 % 61 % 
ME 83 % 87 % 87 % 85 % 75 % 
NA 15 % 14 % 14 % 20 % 22 % 
SA 59 % 52 % 48 % 47 % 53 % 
TE 27 % 27 % 26 % 24 % 26 % 
VÅ 85 % 87 % 88 % 87 % 85 % 

I tabell 26 kan noteras att den tidigare negativa utvecklingen inom humaniora och naturvetenskap 
har brutits, med en viss ökning av andelen kvinnor år 2010. 

Inom teknikområdet arbetar man kontinuerligt med åtgärder för att attrahera fler kvinnor till de 
tekniska utbildningarna. Man försöker dels beakta aspekter som pedagogik och marknadskom-
munikation dels främja teknikintresset speciellt hos kvinnor. Vi har noterat att en hög andel 
kvinnliga lärare på de inledande teknikkurserna har en positiv effekt på att begränsa antalet 
avhopp av kvinnliga studenter. Vid marknadskommunikation används kvinnor i lika stor 
utsträckning som män för annonsmaterial, intervjuer, bildmaterial, mässbesök i enlighet med 
BTH:s handlingsplan för breddad rekrytering. 

Vid tecknandet av nya samarbetsavtal inom teknikområdet beaktas hela tiden möjligheten att 
reservera platser för kvinnliga studenter.  

Inom vårdområdet har man studerat utbildningar vid andra lärosäten, bl.a. polisutbildningen i 
Växjö, för att ta del av deras rekrytering av personer till utbildningen ur ett mångfaldsperspektiv. 
Man söker även lyfta fram manliga förebilder i webbkampanjer, annonser och övrig 
marknadsföring av sjuksköterskeutbildningen. Medverkan i Forskningens Dag vid Kreativum i 
Karlshamn har upplevts attrahera män till vårdutbildningarnas monter. Andra åtgärder är 
implementering av mer teknik i färdighetsträningsrummen, nya utbildningsprogram som är mer 
tekniskt inriktade samt samarbete inom högskolan med de tekniska utbildningarna. Av de 146 
studenter som påbörjade sjuksköterskeutbildningen 2010 var 121 (83 %) kvinnor och 25 (17 %) 
män. Andelen män är således inom målet (15 %) för BTH:s Handlingsplan för breddad 
studentrekrytering 2009–2012. 

Inom området medieteknik har en övervägande andel manliga studenter i utbildningen på 
grundnivå föranlett ett utvecklingsarbete. Den åtgärd som under 2010 varit tydligast är 
medietekniks nya dynamiska hemsida, där både det visuella och idémässiga innehållet är 
reflekterat ur könsperspektiv. Detta har sannolikt bidragit till att fler unga kvinnor sökt 
utbildningarna.  
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Jämställdhet inom utbildningen på forskarnivå 

Tabell 27. Andel kvinnor inom utbildningen på forskarnivå.  
   

2009 2008 2007 2006 Områden 2010 
F.d. tekniskt6 35 %  39 % 33 % 34 % 36 % 

Utbildningen på forskarnivå är relativ liten vid högskolan vilket innebär att variationer mellan 
åren delvis är tillfälliga. Medelvärdet för de senaste fem åren visar att andelen kvinnor ligger på ca 
1/3. Andelen kvinnor på högskolans utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom teknik är 
27 procent vilket innebär att högskolan har en positiv rekrytering av kvinnor till utbildning på 
forskarnivå. 

Högskolan har som mätetal i sitt styrkort andelen kvinnor respektive män i utbildningen på 
forskarnivå. Mätningarna har under 2010 visat att andelen kvinnor är 35 procent vilket ligger nära 
högskolans mål på 40–60 procent. Denna siffra är relativt god jämfört med andra tekniska 
högskolor. Högskolan bedömer att en hög andel kvinnor i sig leder till att jämställdhetsaspekter 
beaktas i utbildningen på forskarnivå. Högskolan har även genomfört en egen s.k. 
doktorandspegel under året i syfte att kartlägga doktorandernas uppfattning om studierna och 
miljön.  

Rekrytering och befordran av lärare 

Blekinge Tekniska Högskolas lärarförslagsnämnd bereder och hanterar anställning av lärare. I den 
anställningsordning som antogs i december 2010 finns regler om att vid utannonsering av tjänster 
ska annonstexten explicit ange att en jämnare könsfördelning eftersträvas. Högskolan har även 
den rutinen att föräldraledighetstillägg hanteras centralt på högskolan för att inte belasta enskilda 
forskningsprojekt. Vidare strävar högskolan efter att bereda möjlighet att förena yrkeskarriär med 
hem och familj genom bland annat mötesplanering och möjlighet till distansarbete. Oaktat olika 
åtgärder som vidtagits och trots att högskolan arbetar för att ha en jämn könsfördelning i alla sina 
olika nämnder och kommittéer så har vi lyckats rekrytera endast två kvinnliga lärare till det 
tekniska området 2010. Rekryteringen, som avser två kvinnliga lektorer, kommer att synas i 
statistiken först nästa år då de förväntas ha förvärvat sin högskolepedagogiska kompetens. 
Svårigheterna med att rekrytera kvinnlig personal till teknikområdet och manlig personal till 
vårdområdet kvarstår. Högskolan har därför under 2010 bjudit in såväl kvinnliga som manliga 
föreläsare och eftersträvat att all rekrytering ska ske i öppen konkurrens. Inom de icke tekniska 
områdena är fördelningen betydligt jämnare även om kvinnorna överväger något. 

                                                 
6 T.o.m. 2009 hade BTH tekniskt vetenskapsområde. Från och med år 2010 har BTH rätt att bedriva utbildning på 
forskarnivå inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management. 
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Tabell 28. Antal kvinnor bland nyrekryterade lärare per lärarkategori. 
  Områden Tekniskt Övrigt 
År        

 Professorer 0 (2) 0 (0) 
 2010 Lektorer 0 (2) 3 (6)  

  Adjunkter 0 (2) 4 (5) 
 Professorer 0 (1) 1 (1) 

 2009 Lektorer   2 (4) 2 (4) 

  Adjunkter 1 (3) 1 (1) 

 Professorer 0 (4) 0 (0) 
2008  Lektorer   2 (7) 1 (1) 

  Adjunkter 0 (2) 1 (3) 

 Professorer 1 (3) 0 (1) 
 2007 Lektorer   0 (6) 1 (4) 

  Adjunkter 0 (1) 0 (0) 

 Professorer 0 (2) 0 (1) 
 2006 Lektorer   1 (1) 2 (2) 

  Adjunkter 0 (0) 3 (4) 
• I tabellen ingår endast tillsvidareanställningar. 
• Totalt antal nyrekryterade lärare för respektive område anges inom parentes. 

Rekrytering av akademiska ledare  

I högskolans kompetensutvecklingsplan är ett av målen att öka andelen professorskompetenta 
lärare och forskare för att på så sätt kunna öka kvaliteten på studenternas handledare. Högskolan 
har under år 2010 lagt särskild vikt vid att professorskompetent personal ska ingå i högskolans 
nämnder och därmed även i lärarförslagsnämnden som är det organ som ska pröva behörigheten 
vid anställningsärenden. Härigenom hoppas vi uppnå en generellt sett högre kompetens bland 
personalen vilket borde främja lika villkor för alla. Ett annat mål i planen är att öka andelen 
kvinnor på ledande befattningar och tabell 29 nedan visar att detta mål uppfyllts. Det rör sig om 
ganska få individer så en förändring får stort procentuellt genomslag men i allt väsentligt råder 
här en jämn könsfördelning 
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Tabell 29. Andel kvinnor bland akademiska ledare efter befattning och kön. 
 2010 2009 2008 

Befattning 
Andel 

kvinnor 
Totalt 
antal 

individer 

Andel 
kvinnor 

Totalt 
antal 

individer 

Andel 
kvinnor 

Totalt 
antal 

individer 
Rektor inkl pro, vice 50 % 4 40 % 5 40 % 5 
Dekan inkl pro 25 % 4 25 % 4 25 % 4 
Sektionschef  20 % 5 40 % 5 50 % 4 
Studierektor 46 % 11  54 % 13  50 % 12 

• Vissa delar inom organisationen har valt att inte använda benämningen studierektor. I tabellen är även 
inräknade individer med tjänst motsvarande en studierektorstjänst. 

• Siffrorna anger enbart tjänster som var tillsatta vid slutet av året. 

Rekrytering av professorer 

Ett mål i kompetensförsörjningsplanen är att antalet kvinnliga professorer vid nyrekrytering ska 
utgöra minst 26 %, ett mål som högskolan inte uppnått eftersom vi inte lyckats rekrytera någon 
kvinnlig professor under året som framgår av tabell 30 nedan.  Högskolan har därför under 
hösten fört diskussioner kring de resultat som presenterats i rapport 2010:3 från Delegationen för 
jämställdhet i högskolan. Rapporten pekar på att sammansättningen av bedömningsgruppen, 
d.v.s. de sakkunniga, kan spela en viss roll samt att högskolorna tenderar att göra könsskillnader 
vid bibliometriska mått för olika anställningar. I högskolans meriteringsprogram för docenter är 
sex av åtta deltagare kvinnor och i meriteringsprogrammet för professorer är samtliga tre 
deltagare män.  

Tabell 30. Rekryterade och befordrade professorer. 
Område 2010 2009 2008 2007 2006  

Tekniskt  3 (0) 4 (1) 4 (0) 3 (1) 2 (0)  
Övrigt  0 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (0)  
Totalt 3 (0) 6 (2) 4 (0) 4 (1) 3 (0)  

• Antal kvinnor anges inom parentes. 
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10. Studentinflytande 

Inom hela högskolan har studenter rätt till representation i beslutande och rådgivande organ. På 
den övergripande nivån gäller detta högskolestyrelsen och såväl fakultetsnämnd och utbildnings-
nämnd som rektors lednings- och strategiråd. På lägre nivåer deltar studeranderepresentanter i 
programråd, ämnesnämnder och lokala samverkansgrupper, i vilka t.ex. arbetsmiljöfrågor och 
studerandefrågor behandlas. 

Blekinge studentkår har hos Högskolestyrelsen ansökt och fått beviljat av att få ställning som 
studentkår vid BTH t.o.m sista juni 2013. 

Blekinge Tekniska Högskola har eftersträvat att nå fram till en definition av prestationer inom 
området studentinflytande, men inte kommit fram till ett redovisningsbart resultat. 
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11. Kostnad per prestation (Redovisning enligt Förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 §) 

De viktigaste mätbara prestationerna i högskolans kärnverksamheter forskning respektive utbild-
ning utgörs av avlagda forskarexamina och publicerad forskning respektive helårsprestationer och 
avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå. Antal forskarexamina mäts på så sätt att en 
doktorsexamen räknas som en examen och en licentiatexamen som en halv examen (ingen 
dubbelräkning). Doktorsexamen som föregås av licentiatexamen räknas som en halv examen. 
Publicerad forskning mäts som antal artiklar i ISI-tidskrifter (J) och antal konferensbidrag på ISI-
konferenser (C). Studenternas prestationer (HPR) mäts i helårsekvivalenter.  

Kostnaden för varje prestation för sig är svår att mäta då högskolan inte ännu har ett 
redovisningssystem som visar specifik tid och kostnader för enskilda prestationer. När det gäller 
den totala kostnaden utgår högskolan från statens kostnad som anslagen över statsbudgeten. När 
det gäller kostnaden för prestationer inom forskningen finns det även en extern kostnad som inte 
är medräknad. När det gäller prestationer inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är 
kostnaden för högskolan högre än anslaget eftersom det skett viss överproduktion av prestationer 
under 2010.  

Tabell 31. Kostnad per prestation. 

  
Medelvärde 
2006—2010 2010 2009 2008 2007 2006 

Avlagda examina på 
forskarnivå 

 
12,2 

 
8,5 

 
6,0 

 
20,5 

 
17,5 

 
8,5 

Fakultetsanslag mkr 74,2 79,5 76,9 75,6 72,5 66,5 
Fakultetsanslag per examen 6,08 9,35 12,8 3,7 4,1 7,8 
       
Antal ISI-publikationer (J+C) 75,6 71 70 94 78 64 
Fakultetsanslag mkr 74,2 79,5 76,9 75,6 72,5 66,5 
Fakultetsanslag per ISI-
publikation 0,9 1,1 1,1 0,8 0,9 1,0 

       
Prestationer HPR 2 752 3 177 2 909 2 641 2 544 2 494 
GU-anslag mkr 253,8 302,4 261,8 239,7 236,2 228,8 
GU-anslag per HPR 0,092 0,095 0,090 0,091 0,093 0,092 
       
Avlagda examina på grundnivå 
och avancerad nivå7

 
 728 

 
934 

 
828 

 
679 

 
659 

 
539 

GU-anslag mkr 253,8 302,4 261,8 239,7 236,2 228,8 
GU-anslag per examen 0,349 0,324 0,316 0,353 0,358 0,424 

Som framgår av tabell 31 varierar prestationerna inom forskningen och utbildningen på 
forskarnivå mellan åren, vilket är naturligt när verksamheten fortfarande är liten och under 

                                                 
7 Antalet examina har justerats i enlighet med tabell 10 Totalt antal avlagda examina. 
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uppbyggnad. Under de senaste fem åren har högskolan i genomsnitt årligen presterat 12,2 
forskarexamina och 75,6 ISI-publikationer. För dessa prestationer har statens kostnad, räknat 
som anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, i genomsnitt varit 74,2 mkr. Räknat på 
detta sätt har kostnaden för dessa prestationer varit högre under 2010. Framför allt har kostnaden 
per prestation inom utbildningen på forskarnivå ökat under de senaste två åren. 2010 har 
högskolan ett rekordhögt antal inskrivna forskarstuderande samtidigt som genomströmningen 
har förbättrats avsevärt för dem som tog examen under 2010. Högskolan bedömer därför att 
kostnaden för forskarexamina under 2010 var tillfälligt hög. 

Kostnaden för prestationer inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå visar en mindre 
rörlig utveckling. Expansionen de senaste två åren inom utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå har inte ännu fått genomslag på antal avlagda examina även om statens kostnad 
per prestation minskade något under 2010. Kostnaden för studenternas kursprestationer ökade 
något under 2010 delvis som en följd av fler distansstudenter med lägre genomsnittlig 
prestationsgrad än studenter som studerar på campus.   
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12. Finansiell redovisning

12.1 Ekonomisk översikt

Resultat
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) redovisar för verksamhetsåret 2010 ett resultat nära en 
ekonomi i balans, -31 tkr. Budgeterat resultat är -851 tkr. 

Omsättning
BTH:s intäkter uppgår 2010 till 484 Mkr. Jämfört med förra året är det en ökning med 40 Mkr.
Intäktsökningen finns inom den anslagsfinansierade grundutbildningen.

Andelen intäkter avsedd för forskning har minskat från 33% 2009 till 31% 2010.
Andelen externfinansierad verksamhet har minskat från 24% 2009 till 21% 2010.

Ekonomiskt resultat jämfört med budgetunderlag
Omsättningen 2010 är 32,6 Mkr lägre än ambitionen i budgetunderlaget. Kostnads-
utvecklingen har följt den finansiering som faktiskt funnits och därför kan BTH
ändå presentera ett ekonomiskt resultat i balans.

Verksamhetens intäkter (tkr) Budget Resultat
Anslag 381 947 381 947
Avgifter och andra
ersättningar 24 922 38 203
Bidrag 109 032 63 509
Finansiella intäkter 700 320
Summa intäkter 516 601 483 979

Verksamhetens kostnader (tkr)
Personal 351 414 330 291
Lokaler 55 997 54 505
Drift/övrigt 97 681 90 247
Avskrivningar 11 960 8 810
Finansiella kostnader 400 157
Summa kostnader 517 452 484 010

Periodens kapitalförändring -851 -31

Myndighetskapitalet
BTH har som mål att myndighetskapitalet ska uppgå till minst 5% av omslutningen.
I och med 2010 års resultat på -0,031 Mkr är myndighetskapitalet per den 1/1 2011 22 Mkr,
4,5% av omslutningen.

Överproduktion i grundutbildningen
Under flera år har BTH haft en expansiv utveckling inom grundutbildningen. 
2008 var anslaget från regeringen 240 Mkr. Vår verksamhet motsvarade ytterligare 24,5 Mkr.
2009 ökade grundutbildningsanslaget med 22 Mkr till 262 Mkr. Verksamheten motsvarar 
ytterligare 22,2 Mkr. 2010 ökade åter anslaget med 40 Mkr, överproduktionen var på 10,6 Mkr.
Värdet på BTH:s sparade prestationer inför 2011 är det maximala 30,2 Mkr
Överproduktionen kan inte räknas hem som en intäkt 2010 men den kan sparas till kommande år. 

Anläggningar
Värdet av BTH:s anläggningar och lånen för dessa, har ökat med 14,5 Mkr. Ökningen var planerad 
och är en direkt följd av BTH:s flytt till ett campus i nya lokaler.
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12.2    Väsentliga upplysningar
Enligt regleringsbrev för 2010, bilaga 43.

2010 2009 2008 2007 2006
Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter 4 235 3 964 3 822 3 685 3 586
Kostnad per helårsstudent 71 66 63 64 64
Totalt antal helårsprestationer 3 177 2 909 2 641 2 544 2 494
Kostnad per helårsprestation 95 90 91 93 92
Totalt antal nyantagna doktorander 25 36 24 22 19
 -andel kvinnor 16% 50% 33% 5% 53%

 -andel män 84% 50% 67% 95% 47%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 124 111 107 112 104
 -andel kvinnor 35% 39% 33% 36% 34%

 -andel män 65% 61% 67% 64% 66%

Total antal doktorander med dokt.anst. (årsarb.) 70,6 63,5 56,3 51,3 51,6
Total antal doktorander med utb.bidrag (årsarb.) 0 0 0 0,5 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (mån.) 33 24 34 38 35
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (mån.) 37 55 55 48 41
Totalt antal doktorsexamina 6 4 19 16 9
Totalt antal licentiatexamina 8 7 17 14 6
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 71 70 94 78 64
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 100 1 100 800 900 1 000

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 487 459 439 432 403
Medelantal anställda 589 557 538 537 464
Totalt antal lärare (årsarb.) 202,6 197,1 191,3 185,5 171,5
 -andel kvinnor 34% 33% 35% 37% 36%

 -andel män 66% 67% 65% 63% 64%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 115 114,4 108,1 100,1 88,6
 -andel kvinnor 26% 25% 25% 28% 24%

 -andel män 1% 75% 75% 72% 76%

Antal professorer (årsarb.) 30 30,8 28,9 25,9 24
 -andel kvinnor 13% 11% 16% 19% 21%

 -andel män 87% 89% 84% 81% 79%

Ekonomi
Intäkter totalt (mkr), varav 484 444 408 416 410
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mkr) 335 300 282 299 301
 -andel anslag 90% 87% 85% 79% 76%

 -andel externa intäkter 10% 13% 15% 21% 24%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) 149 144 126 117 109
 -andel anslag 53% 53% 60% 62% 61%

 -andel externa intäkter 47% 47% 40% 38% 39%

Kostnader totalt (mkr) 484 460 428 413 384
 -andel personal 68% 66% 66% 63% 60%

 -andel lokaler 11% 12% 13% 14% 14%

Lokalkostnader2  per kvm (kr) 1 428 1 749 1 692 1 755 1 603
Balansomslutning (mkr), varav 156 142 162 177 153
 - varav oförbrukade bidrag 29 36 35 32 30

 - varav årets kapitalförändring 0 -16 -20 3 26

 - varav myndighetskapital (inkl. årets kap.förändr.) 23 22 38 58 55

1Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2Enligt resultaträkningen
3För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.
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12.3  Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2010 2009

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 381 947 338 790
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 3 38 203 22 659
Intäkter av bidrag 4 63 509 82 301
Finansiella intäkter 5 320 544

Summa 483 979 444 294

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 6 -330 291 -303 848
Kostnader för lokaler -54 505 -56 174
Övriga driftskostnader -90 247 -90 831
Finansiella kostnader 7 -157 -194
Avskrivningar 10, 11 -8 810 -8 954

Summa -484 010 -460 001

Verksamhetsutfall -31 -15 707

Transfereringar
Medel som erh från mynd för finansiering av bidrag 3 681 2 585
Övriga erh medel för finansiering av bidrag 200 0
Lämnade bidrag -3 881 -2 585

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 8, 9 -31 -15 707
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12.4  Balansräkning  
Belopp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 10
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar 333 163

Materiella anläggningstillgångar 11
Förbättringsutgifter på annans fastighet 35 320
Maskiner, inventarier, installationer mm 33 716 18 948
Summa materiella anläggningstillgångar 33 751 19 268

Fordringar
Kundfordringar 8 539 9 852
Fordringar hos andra myndigheter 10 369 8 852
Övriga fordringar 196 174
Summa fordringar 19 104 18 878

Periodavgränsningsposter 12
Förutbetalda kostnader 12 624 11 758
Upplupna bidragsintäkter 15 440 8 956
Övriga upplupna intäkter 1 622 1 157
Summa periodavgränsningsposter 29 686 21 871

Avräkning med statsverket 13 0 0
 
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 73 467 81 603
Kassa, plusgiro och bank 65 171
Summa kassa och bank 73 532 81 774

SUMMA TILLGÅNGAR 156 406 141 954
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12.4  Balansräkning
Belopp i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
 
Myndighetskapital 14
Statskapital 575 375
Balanserad kapitalförändring 21 984 37 691
Kapitalförändring enligt resultaträkningen -31 -15 707
Summa myndighetskapital 22 528 22 359

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 752 711
Summa avsättningar 752 711

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 16 29 543 14 972
Skulder till andra myndigheter 9 928 9 549
Leverantörsskulder 25 770 23 016
Övriga skulder 5 828 5 648
Förskott från uppdragsgivare och kunder 0 0
Summa skulder m.m. 71 069 53 185

Periodavgränsningsposter 17
Upplupna kostnader 28 118 25 053
Oförbrukade bidrag 29 236 36 021
Övriga förutbetalda intäkter 4 703 4 625
Summa periodavgränsningsposter  62 057 65 699

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 156 406 141 954

Blekinge Tekniska Högskola

44 (56)



12.5 Redovisning mot anslag
Belopp i tkr

Anslag (ramanslag) Ing. Årets Förd. Om- Utn. In- Totalt Utgifter Ink. Utg.
över- tilldeln. ansl.- disp. del av drag. disp. över-

förings- enligt belopp ansl.- över- belopp förings-
belopp RB skrid. belopp

2:29 Grundutbildning 0 302 439 0 302 439 -302 439 0
ap 1 Takbelopp (ram) 302 439 302 439 -302 439 0

2:30 Forskn. och forskarutb. 0 79 508 0 79 508 -79 508 0
ap 3 Basresurs (ram) 79 508 79 508 -79 508 0

Summa 0 381 947 0 0 0 0 381 947 -381 947 0 0

Finansiella villkor
2:29 ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 38 till regleringsbrevet.

Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2010 till 22 tkr.
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12.6 Resultaträkning fördelad på verksamhetsområde
Belopp i tkr

Grundutb. enl. Forskning Uppdrags- Total-
uppdr i regl brev Uppdr utb. Beställd utb. forskning summa

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 302 439 79 508 381 947
Intäkter av avgifter o andra ersättn. 3 435 5 661 14 207 5 903 8 997 38 203
Intäkter av bidrag 5 186 3 177 785 47 028 7 333 63 509
Finansiella intäkter 206 6 10 88 10 320
Summa intäkter 311 266 8 844 15 002 132 527 16 340 483 979

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -192 418 -6 467 -8 559 -106 043 -16 804 -330 291
Kostnader för lokaler -42 171 -205 -907 -10 851 -371 -54 505
Övriga driftskostnader -50 090 -1 936 -7 777 -27 927 -2 517 -90 247
Finansiella kostnader -98 -3 -5 -46 -5 -157
Avskrivningar -5 544 -74 -154 -2 911 -127 -8 810
Summa kostnader -290 321 -8 685 -17 402 -147 778 -19 824 -484 010

     
Transfereringar
Erh medel fr mynd för fin av bidrag 1 673 11 1 997 3 681
Övriga erh medel för fin av bidrag 200 200
Lämnade bidrag -1 673 -11 -2 197 -3 881
Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 20 945 159 -2 400 -15 251 -3 484 -31

Specifikation av myndighetskapitalet
per 2010-12-31:

Ingående balans 2010-01-01 61 611 -3 801 -2 815 -31 668 -1 343 21 984
Årets kapitalförändring 20 945 159 -2 400 -15 251 -3 484 -31
Utg. balans 2010-12-31 82 556 -3 642 -5 215 -46 919 -4 827 21 953

Kommentar:
Årets kapitalförändring, -31 tkr visar att BTH:s mål om en ekonomi i  balans uppnåtts, men att det 
finns en obalans mellan olika verksamhetsområden. Obalansen är dels mellan grundutbildning och 
forskning dels mellan uppdragsverksamhet och anslagsfinansierad verksamhet.

Obalansens förklaras av att BTH har infört redovisning av indirekta kostnader enligt den modell som 
tagits fram av Sveriges Universitets- och högskoleförbund och tack vare detta har nu ny kunskap
om verksamhetens totala kostnader blivit "synliga".

Uppdragsverksamhet
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12.7 Tilläggsupplysningar och noter

12.7.1 Kommentarer till noter

Belopp i tkr där inte annat anges. Belopp som anges inom parentes avser föregående år.

12.7.2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Resultat- och balansräkning är upprättad enligt gällande lagar och förordningar, god redovisnings-
sed samt i förekommande fall i enlighet med redovisningspraxis för universitet och högskolor.

Externfinansierad verksamhet
För externfinansierad verksamhet tillämpas projektredovisning enligt följande principer:

·     Erhållna förskott redovisas netto, d v s nedlagda kostnader avräknas från förskottet i samband
    med bokslut.
·     För projekt där betalning erhålls vid projektets avslut eller där nedlagda kostnader per
    bokslutsdagen är större än periodens intäkter, bokförs en upplupen intäkt motsvarande
    nedlagda kostnader (under förutsättning att bindande avtal finns).
·     Avslutade projekt resultatavräknas och redovisas över kapitalförändringen i resultaträkningen.

Brytdag
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10§ i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har
den 10 januari tillämpats som brytdag för den löpande bokföringen.

Periodavgränsningsposter
Periodavgränsningsposter har bokförts för intäkter och kostnader överstigande 10 tkr.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar överstigande 10 tkr och med en ekonomisk livslängd på minst
tre år aktiveras i balansräkningen. Avskrivning sker enligt plan utifrån bedömd ekonomisk livslängd.

För förbättringsutgifter på annans fastighet tillämpas olika avskrivningstider beroende på
investeringens karaktär och den kvarvarande hyresperiodens längd.

Tillämpade avskrivningstider - immateriella anläggningstillgångar
 Egenutvecklad programvara 3 eller 5 år

Licenser/rättigheter 3 eller 5 år

Tillämpade avskrivningstider - materiella anläggningstillgångar
Datorer och kringutrustning 3 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Laboratorieutrustning 5, 8 eller 10 år
Möbler och inredning 5, 8 eller 10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3, 5, 8 eller 10 år

Upplysningar om avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler
Universitet och högskolor medges följande undantag från vissa bestämmelser enligt reglerings-
brevet, bilaga 42:

·     undantag från bestämmelsen om avräkning av anslagsmedel enligt 5, 16 och 18 §§
anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel 
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som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i samband med
de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

·    undantag från 11 § anslagsförordningen (1996:1189) 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.

·    undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av
väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna uppgifter enl bil 43 till
regleringsbrevet.

·     undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen beslutar om särskilda anvisningar avseende 
vilka uppgifter som ska redovisas i budgetunderlaget. Universitet och högskolor ska till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari inkomma med ett
budgetunderlag. Budgetunderlaget ska redovisas enligt särskilda anvisningar och inte
elektroniskt via Hermes.

·     undantag medges från bestämmelsen enl. 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en
finansieringsanalys.

·     undantag medges från kravet enligt 9 § förordningen (2000:942) om krisberedskap och höjd
beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys.

·     undantag från 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om finansiering av 
anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt
eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för
bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget tilldelats för ändamålet.

Princip för beräkning av semesterlöneskuld
Förändring av semesterlöneskuld beräknas och bokförs i resultaträkningen enligt följande. Lärares
semester räknas av efter vårterminens slut. Detta innebär att lärares semesteruttag beräknas från
veckan efter midsommar. Då intjänandeåret är lika med kalenderår finns i princip ingen semester-
löneskuld till lärare i samband med årsbokslutet. Administrativ personal lämnar månadsvisa
avvikelserapporter, varför faktisk semesterlöneskuld beräknas för denna personalkategori. Detta
gäller även för vissa lärare.

Fordringar och skulder
Övriga fordringar har tagits upp till de belopp med vilka de förväntas inflyta.
Övriga skulder har tagits upp till de belopp med vilka de ska betalas.
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12.7.3 Uppgifter om styrelsen enl 7 kap. 2§ förordn. om årsredovisning och budgetunderlag

Utbetald ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt uppgift om uppdrag som 
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller aktiebolag.

FÖRETRÄDARE ALLM. INTRESSEN (kronor) FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA (kronor)

Akbar Seddigh, ordf. 50 000 Fredrik Lindblad (fr o m 100701) 8 000
Invest Sweden, Elekta AB, Gideon Mbiydzenyuy 314 204
Sweden Bio, Innovationsbron AB Robin Nordström 25 640
Athera Biotechnologies AB, Joacim Petersson (t o m 100630) 11 000
Light Science Oncology Inc. NetPort Karlshamn AB
Mikael Blomqvist 22 000
Sydsvenska Industri- och handelskammaren,
Michano AB och dess dotterbolag och FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN
intressebolag
Madeleine Caesar (t o m 100430) 4 000 Ursula Hass, rektor 962 436
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Länsstyrelsen i Blekinge län, Insynsrådet
KTH Holding AB Swedbank AB i Karlskrona
Interactive Institute AB Henric Johnson 561 537
Anna-Lena Cederström (fr o m 100501) 15 000 Optimum biometric Labs AB
Media Evolution AB Jan-Evert Nilsson 764 154
Sydsvensk Entreprenörfond AB Jan-Evert Nilsson Analys AB, Nordeg AB
Håkan Eriksson 22 000 Ania Willman 830 018
Clinical Gene Networks AB SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering
Gunilla Jönson 22 945 SBU:s vetenskapliga råd
SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik AB,
Invest in Skåne AB, Billerud AB, TOTALT 3 677 118
Chalmers Tekniska Högskola AB
Eva Lindqvist (fr o m 100501) 15 000
Assa Abloy, Niscayah AB, Tieto Oy, 
Transmode AB, Xelerated AB, First Date AB,
Nordia Innovation AB, Norstel AB,
Innovationsbron AB
Henrik Pålsson 23 184
Finja Five AB
Kalle Sandström (t o m 100430) 4 000
Blekingetrafiken AB
Nahid Shahmehri 22 000
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12.7.4 Noter

Not 1 Intäkter av anslag    2010 2009

Grundutbildning
2:29 ap.1 Takbelopp (ram) 302 439 261 797

Forskning och forskarutb
2:30 ap.3 Basresurs 79 508 76 993
Avräknat anslag 381 947 338 790

Not 2 Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen    2010 2009

Intäkter av avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen 1 760 3 291

Not 3 Offentligrättslig verksamhet     2010 2009

Intäkter 300 236
Kostnader -350 -272
Resultat offentligrättslig verksamhet -50 -36

Den offentligrättsliga verksamheten avser högskoleprovet.
HSV:s del av intäkten, 165 kr per prov, redovisas på balanskonto.

Not 4 Intäkter av bidrag 2010 2009

Inomstatliga bidragsgivare 24 768 46 016
Utomstatliga bidragsgivare 38 741 36 285
Summa intäkter av bidrag 63 509 82 301

Minskningen beror delvis på att ersättn för KY-utbildning fr o m 2010 bokförs som avgiftsintäkt.

Not 5 Finansiella intäkter     2010 2009

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 320 542
Övriga finansiella intäkter 0 2
Summa finansiella intäkter 320 544

Not 6 Kostnader för personal     2010 2009

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal -219 327 -200 628

Not 7 Finansiella kostnader    2010 2009

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret -85 -117
Övriga finansiella kostnader -72 -77
Summa finansiella kostnader -157 -194
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Not 8 Årets kapitalförändring     2010 2009

Grundutbildning 18 704 -2 340
Forskning/forskarutbildning -18 735 -13 367
Summa kapitalförändring -31 -15 707

Not 9 Fördelning per verksamhetsområde

2006 2007 2008 2009 2010
Intäkt per verksamhetsområde
Grundutbildning 301 227 73% 299 207 72% 282 250 69% 299 509 67% 335 112 69%
Forskning 108 641 27% 116 812 28% 126 043 31% 144 785 33% 148 867 31%
Summa 409 868 100% 416 019 100% 408 293 100% 444 294 100% 483 979 100%

Kostnad per verksamhetsområde
Grundutbildning 274 715 72% 295 801 72% 294 927 69% 301 849 66% 316 408 65%
Forskning 109 444 28% 116 963 28% 133 476 31% 158 152 34% 167 602 35%
Summa 384 159 100% 412 764 100% 428 403 100% 460 001 100% 484 010 100%

Resultat per verksamhetsområde
Grundutbildning 26 512 3 406 -12 677 -2 340 18 704
Forskning -803 -151 -7 433 -13 367 -18 735
Summa 25 709 3 255 -20 110 -15 707 -31

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar     2010-12-31 2009-12-31

Balanserad kostnad för datorprogram
Ingående anskaffningsvärde 1 473 1 416
Årets anskaffningar 265 57
Årets utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 1 738 1 473

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 310 -1 106
Årets avskrivningar -95 -204
Utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 405 -1 310

Bokfört värde 333 163
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar     2010-12-31 2009-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 1 055 1 043
Årets anskaffningar 0 12
Årets utrangeringar -70 0
Utgående anskaffningsvärde 985 1 055

Ingående ackumulerade avskrivningar -735 -441
Årets avskrivningar -264 -294
Utrangeringar 49 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -950 -735

Bokfört värde förbättringsutg annans fast. 35 320

Maskiner, inventarier, installationer mm
Ingående anskaffningsvärde 153 022 160 081
Årets anskaffningar:
Maskiner och andra tekniska anläggningar 229 1 440
Datorer och kringutrustning 5 206 4 629
Övriga inventarier 17 635 3 911
Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 201 80
Årets utrangeringar -1 400 -17 119
Utgående anskaffningsvärde 174 893 153 022

Ingående ackumulerade avskrivningar -134 074 -142 583
Årets avskrivningar -8 451 -8 456
Korr balanserade avskrivn.kostn på externfin. bidrag -18
Utrangeringar 1 348 16 983
Utgående ackumulerade avskrivningar -141 177 -134 074

Bokfört värde maskiner, inv mm 33 716 18 948

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 33 751 19 268
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Not 12 Periodavgränsningsposter     2010-12-31 2009-12-31

Förutbetalda hyreskostnader, icke-statliga 9 990 8 463
Övriga förutbetalda kostnader, statliga myndigheter 77 164
Övriga icke-statliga förutbetalda kostnader 2 557 3 131
Summa förutbetalda kostnader 12 624 11 758

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 617 628
Upplupna bidragsintäkter icke-statliga myndigheter 14 823 8 328
Summa upplupna bidragsintäkter 15 440 8 956

Övriga upplupna intäkter, statliga myndigheter 933 0
Övriga icke-statliga upplupna intäkter 689 1 157
Summa övriga upplupna intäkter 1 622 1 157

Summa periodavgränsningsposter 29 686 21 871

Not 13  Avräkning med statsverket     2010-12-31 2009-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 381 947 338 790
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -381 947 -338 790

Utgående balans 0 0

Not 14  Myndighetskapital     2010-12-31 2009-12-31

Statskapital utan avkastningskrav, kulturtillgångar 575 375
Summa statskapital 575 375

Balanserad kapitalförändring, grundutbildning 54 995 57 335
Balanserad kapitalförändring, forskning -33 011 -19 644
Årets kapitalförändring, grundutbildning 18 704 -2 340
Årets kapitalförändring, forskning -18 735 -13 367
Summa kapitalförändring 21 953 21 984

Summa myndighetskapital 22 528 22 359
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Not 15 Avsättningar 2010-12-31 2009-12-31

Ingående avsättning pensioner 711 1 038

Årets pensionskostnad 861 137
Årets pensionsutbetalning -820 -464
Utgående avsättning 752 711

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret    2010-12-31 2009-12-31

Ingående låneskuld 14 972 19 593
Lån upptagna under året 22 732 9 798
Årets amorteringar -8 161 -14 419
Utgående låneskuld 29 543 14 972

Beviljad låneram 35 000 40 000
Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 29 543 14 972

Beviljad räntekontokredit 27 000 27 000
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

Not 17 Periodavgränsningsposter     2010-12-31 2009-12-31

Upplupna löner och arvoden 4 409 4 103
Upplupna semesterlöner 10 352 8 931
Upplupna sociala avgifter 6 998 6 582
Övriga upplupna kostnader, statliga myndigheter 1 296 411
Övriga icke-statliga upplupna kostnader 5 063 5 026
Summa upplupna kostnader 28 118 25 053

Oförbrukade bidrag andra statliga myndigheter 17 599 22 264
Oförbrukade bidrag, övriga 11 637 13 757
Summa oförbrukade bidrag 29 236 36 021

Förutbetalda intäkter, statliga myndigheter 1 168 1 843
Förutbetalda icke-statliga intäkter 3 535 2 782
Summa övriga förutbetalda intäkter 4 703 4 625

Summa periodavgränsningsposter 62 057 65 699
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Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack över-/
underskott underskott 2010 2010 underskott underskott
tom 2008 2009 2010 utg. 2010

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd utbildning 0 0 409 -409 0 0
Yrkeshögskolan, KY mm 0 0 13 798 -13 798 0 0
Uppdragsutbildning 0 0 5 661 -5 661 0 0
Utbildning av studieavgiftsskyldiga
studenter 0 0 0 0 0 0
Summering 0 0 19 868 -19 868 0 0

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 0 0 8 997 -8 997 0 0
Summering 0 0 8 997 -8 997 0 0

Verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet 0 0 300 -350 -50 -50
Upplåtande av bostadslägenheter
     utbytesprogram och gästforskare 0 0 0 0 0 0
Upplåtande av bostadslägenheter
     regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0
Övriga enligt bilaga 41 134 0 9 038 -9 038 0 134
Summering 134 0 9 338 -9 388 -50 84

Avgiftsfinansierad verksamhet enl regl brev 2010, budget (tkr)

Över-/ Över-/ Intäkter Kostnader Över-/ Ack över-/
underskott underskott 2010 2010 underskott underskott
tom 2008 2009 2010 utg. 2010

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0
Yrkeshögskolan, KY mm -546 -36 17 100 -17 100 0 -582
Uppdragsutbildning -2 929 0 10 000 -10 000 0 -2 929
Upplåtande av bostadslägenhet 0 0 0 0 0 0
Övrigt 0 0 5 296 -5 296 0 0
Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 0 0 0 0 0 0
Övrigt 439 0 9 426 -9 426 0 439
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet -122 0 200 -200 0 -122

Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Bidrags- Anslags- Summa Andel
finansiering finansiering anslag

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 9 148 950 10 098 9%
Forskning och utbildning på forskarnivå 54 361 15 466 69 827 22%

Summering 63 509 16 416 79 925 21%
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13. Styrelsens fastställande av årsredovisningen
BTH:s styrelse har vid sammanträde 2011-02-15 beslutat fastställa föreliggande årsredovisning.
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Akbar Seddigh Ursula Hass
styrelseordförande rektor

Håkan Eriksson Mikael Blomqvist

Henrik Pålsson Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri Anna-Lena Cederström

Eva Lindqvist Ania Willman

Jan-Evert Nilsson Henric Johnson

Robin Nordström Fredrik Lindblad

Gideon Mbiydzenyuy



Sammanställning av anslagsbelastning
Bilaga 40:  Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå i årsredovisningen för 2010

Tabell 1 intäkter för grundutbildning (tkr) År 2010

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning.

1.a. Under 2010 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer
inom 2010 års takbelopp enligt tabell 2. 302 439

1.b. Eventuella decemberprestationer från 2009 som ryms inom takbeloppet.

2.a.  Ev. utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller
2.b.  Eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer.

Summa 302 439

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden 0

Summa intäkter för grundutbildning 302 439

Ersättning för helårsprestationer för december 2009 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie
takbelopp eller ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 1 180 tkr.



Tabell 2 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer 

(HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget

Utfall avseende perioden 2010-01-01 - 2010-12-31

A B C D E F
HST HPR Utfall Tak-

Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total belopp
HST HPR ersättn enl  RB

Utb. omr. 1 och 2 1 (tkr) (tkr) C+D (tkr)
Humaniora 116 81 2 502 1 528 4 030
Samhällsvetenskap 728 508 15 695 9 612 25 307
Naturvetenskap 327 246 16 213 10 265 26 478
Teknik 2 598 1 917 128 668 80 057 208 725
Vård 359 322 18 895 14 678 33 573
Medicin 107 104 6 302 7 470 13 772
Summa 4 235 3 177 188 275 123 611 311 886 302 439

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 9 447 tkr.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 0 kronor.



Tabell 3 Redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Belopp i tkr

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 302 439
Ev. ingående anslagssparande
Summa (A) 302 439

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 180
Årets utfall: ersättning för HST+HPR 311 886
 + Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR
Summa (B) 1. 313 066

Summa (A-B) 2. -10 627

1. Total ersättning som lärosätet genomför produktion för, dvs oberoende av om den ryms
inom tilldelade medel (A).
2. Om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslagssparandet nedan.
Blir summan istället negativ, ska beloppet föras till tabell över sparad
överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande på anslag för grundutbildning (A-B).
 - Ev.anslagssparande över 10% av takbeloppet 3.

Summa 0

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell. Sparad överproduktion

Ingående värde av sparade HPR 4 26 180
- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2010 (tkr)
+ Ev.sparade HPR under 2010 tkr) 10 627
Summa 36 807

 - Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2010. 6 563

Utgående värde av sparade HPR 5 30 244

4 Värde av helårsstudenter och helårsprestationer över tillgängliga medel.
5. Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2010.



Tabell  Kapitalförändring per område (tkr)

Verksamheten
Summa

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (A) (B) (A+B)
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 61 611 20 945 82 556
Uppdragsutbildning -6 616 -2 241 -8 857

Summa 54 995 18 704 73 699

Forskning/utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå och forskning -31 668 -15 251 -46 919
Uppdragsforskning -1 343 -3 484 -4 827

Summa -33 011 -18 735 -51 746

kapitalförändr.
Balanserad

kapitalförändr.

Kapitalförändring per område
Enligt regleringsbrev 2010

Årets
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