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Året 2011
2011 var ett intressant och givande år med flera utmärkelser och
erkännanden både i Sverige och globalt. Vi fortsätter målmedvetet att utveckla verksamheten i linje med BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi.
BTH:s övergripande vision och strategi omfattar stark koppling mellan
forskning och innovation, samt fokus på kunskapsutveckling inom IKT,
innovation och hållbarhet och dess tillämpningsområden. Relevansen av
BTH:s strategiska inriktning har under de senaste åren stärkts både nationellt
och globalt. Den tydliga profileringen har också gett resultat i världsklass,
vilket visat sig i olika rankingar avseende våra forskningsområden.
Våra forskargrupper inom högskolans profilområden programvaruteknik och hållbar utveckling
blev under 2011 rankade bland de sex främsta i världen. Två av våra forskare i matematik och
fysik blev belönade av ryska forskningsministeriet.
Våra doktorander var enligt Doktorandbarometern 2011 från Svenskt Näringsliv främst i Sverige
på att medverka till kommersialisering av tjänster. Under 2011 antog vi 18 nya doktorander till
forskarutbildningen och utfärdade 15 doktorsexamina och 11 licentiatexamina. Genomströmningen var fortsatt god med en nettostudietid på 39 månader för doktorsexamen. Den
ökade publiceringen av forskningsartiklar i ISI-tidskrifter håller i sig.
Utbildningsverksamheten har aldrig tidigare varit så stor som under 2011. Antalet studenter 2011
var ca 4 400 räknat i helårsekvivalenter. Prestationsgraden var ca 73 procent. Det totala söktrycket till våra utbildningar låg på ca 1,5 vilket innebär att vi hade ca 50 procent fler förstahandssökande än antalet platser. I 2011 års Högskolebarometer från Svenskt Näringsliv låg
utbildningsprogram från BTH i topp på tre av fem aspekter på samverkan med näringslivet.
Samarbetet på den internationella arenan ledde till framgångar under 2011. Under året blev
högskolan svenskt centrum för Baltic University Program, ett nätverk med över 200 lärosäten
som samverkar kring ett hållbart Östersjöområde. Samarbetet med Länsstyrelsen i Blekinge och
med universitet och myndigheter i Kina resulterade under året i att högskolan fick etablera ett
Konfuciusinstitut vid BTH. Institutet är det tredje i Sverige och liknande institut finns på ca 300
universitet i världen. Vårt samarbete med provinsen Andhra Pradesh i Indien gick 2011 in i en ny
fas kring etablerandet av ett institut för avancerad IT-utbildning. Efter en stor arbetsinsats på hela
högskolan erhöll högskolan under 2011 s.k. ECTS Label. Utmärkelsen var ett resultat av
högskolans satsning på studentmobilitet inom Europa. Ett trettiotal universitet varav två svenska
har nu denna Label från EU-kommissionen.
Inom den praktiska innovationsverksamheten ser vi en fortsatt positiv
utveckling, och vi är nu en självklar och drivande part i det regionala
innovationssystemet. Flera nya satsningar gjordes 2011 i samarbete med
näringsliv, kommuner och organisationer för att stärka innovationskraften. Två
exempel på detta är ”Innovativa Blekinge” och ”Entreprenörskap i
Innovationsarenor”, som är kopplade till högskolans kompetensområden.
Innovationsverksamheten bidrar till nya varor och tjänster inom befintliga och
nya företag. Av de 15 innovationsprojekt som avslutades under 2011,
resulterade sju i nya produkter eller affärskoncept.
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Initiativ som rönt stort intresse och som startade under 2011 var bl.a. ”Hållbarhetsforum
Blekinge”, där aktiviteter, kunskap och kompetens används för att bidra över verksamhetsgränser
för att skapa hållbar tillväxt.
BTH:s omsättning uppgick 2011 till ca 485 mkr. Knappt en tredjedel av omsättningen, ca 151
mkr, var hänförlig till forskning och utbildning på forskarnivå. Rörelseresultatet för 2011 visar på
-6 mkr. Högskolan har under 2011 intensifierat det strategiska arbetet för att nå de långsiktiga
målen framför allt vad gäller kvalitet och balanserad tillväxt.
Våra resultat under 2011 är en frukt av samarbeten. Viktiga näringslivspartners är Ericsson,
Volvo, ABB, SAAB, Telenor, Kockums, ThyssenKrupp, mfl.. Värdefulla regionala
samarbetspartners är Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Landstinget Bleking. Vi har
nära samarbete med företagskluster och nätverk med verksamhet inom våra profilområden,
särskilt Lärosäten Syd, TelecomCity, NetPort Science Park, Swedsoft, SUHF, EUA, NORDTEK,
SNITTS och Vetenskap & Allmänhet.
Vår kunskapscommunity expanderar och vi ser fram emot återkommande studenter, medarbetare, samarbetspartners från näringsliv och andra organisationer.
Vi önskar en trevlig och informativ läsning!

Akbar Seddigh
Styrelseordförande

Ursula Hass
Rektor
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1. Vision, mål och strategi
”BTH är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom
tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.” (Högskolans
vision)

Mål och strategi

Högskolans bedriver utbildning, forskning och innovationsverksamhet på vetenskaplig grund i
samverkan med omgivande samhälle. Det grundläggande målet är att genomföra detta uppdrag
på högsta vetenskapliga nivå och med tydlig relevans och nytta för studenter och det omgivande
samhället.
Högskolestyrelsen har i BTH:s Forsknings- och Utbildningsstrategi 2009-2012 beslutat om vision
för högskolan, strategi och strategiska målområden. Utgående från visionen definierar högskolan
sin uppgift på följande sätt: BTH:s uppgift är att bidra till hållbar tillväxt i Sverige och till
utvecklingen av Europa och övriga världen, nu och i framtiden. Detta skall 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.
För att uppnå visionen har BTH definierat tre strategiska insatsområden som skall genomsyras av
ett fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt: 1) systemteknik, speciellt med fokus
på programvaruintensiva system, 2) hållbar utveckling utifrån tre aspekter: ekologisk, ekonomisk
och social hållbarhet, och 3) innovation. Genom arbete inom dessa och integration av dem ska
BTH bidra med industriell och samhällelig högrelevant utbildning och forskning i anslutning till
sin profil.

Övergripande strategiska insatser och utfall
BTH har under 2011 gjort flera särskilda
insatser för att förstärka genomförandet av
strategin.

2011 hade högskolan 46 professorer, 20 docenter, 80
universitetslektorer och 119 studenter på forskarnivå.

Högskolan har utvecklat varumärket ”in real life” med målet att kopplingen till studenternas
framtida yrkesliv ska genomsyra utbildningen och att forskningen ska vara nyttig och ske i
samverkan med det omgivande samhället. Representanter för studenternas kommande yrkesliv
har fått en större och tydligare roll i högskolans utbildningsprogram under 2011. Fler
forskningsprojekt har initierats med bl.a. inriktning mot de samhälleliga utmaningar som EUkommissionen kallar ”Grand Challenges”.
Högskolan har gjort särskilda strategiska insatser för att nå målet vad gäller mixen av studenter
och de krav som detta ställer på utbildningserbjudandet. För att öka den globala attraktiviteten
har högskolan under 2011 arbetat för att bli ackrediterade och kända utanför Sverige. Under året
erhöll högskolan både ECTS Label och Diploma Supplement Label från EU-kommissionen.
Högskolan blev under 2011 svenskt centrum för Baltic University Program, ett nätverk med drygt
200 universitet med inriktning mot hållbarhetsfrågor runt Östersjön. Högskolan erhöll i
samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge och kinesiska partners licens från myndigheten Hanban i
Beijing om att etablera ett Konfuciusinstitut.
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Under 2011 genomförde särskilda insatser för att rekrytera professorer på olika strategiska
områden, bl.a. inom programvaruteknik, produkt- och tjänsteinnovation och medieteknik. Ett
internt meriteringsprogram medförde att högskolan kunde utnämna en ny docent, befordra en
person till professor och anställa en som professor.

Rankingar och andra framgångar
Högskolan har under 2011 erhållit flera bevis på att strategin med fokusering på profilen och den
globala inriktningen ger resultat.
Globalt
BTH blev 2011 utnämnt till svenskt centrum för Baltic University Program med inriktning på
hållbarhetsfrågor runt Östersjön.
BTH är etablerat i Kina och samarbetar
med myndigheter och universitet.
Konfuciusinstitutet vid BTH som
etablerades 2011 är ett av tre institut i
Sverige.
I oktober 2011 erhöll BTH EU-kommissionens båda
utmärkelser för excellens i hanteringen av studentmobilitet i
Europa. Det innebär att BTH har ECTS-label och DS-label
fram till 2014.
I beslutet skriver kommissionen:
”ECTS Label is an honorary distinction showing that the
institution applies ECTS correctly, both in terms of
information published on the institution's website and in
terms of key ECTS documents for student mobility.
The Diploma Supplement (DS) Label is an honorary
distinction showing that the institution issues the Diploma
Supplement correctly in all respects”.

BTH är etablerat i Indien och
samarbetar med universitet och bl.a.
provinsregeringen för Andra Pradesh.
Under 2011 tecknade högskolan en
avsiktsförklaring att bli ledande
europeisk partner i etableringen av ett
Institut för avancerad IT-utbildning i
Indien.
BTH hade inför höstterminen 2011 då
studieavgifter infördes, högst andel
betalande studenter i Sverige i
förhållande till totala antal studenter.
Innovation

Innovationsresultaten i BTH:s utbildning på forskarnivå blev 2011 rankade nummer 1 i Sverige
enligt Svenskt Näringslivs Doktorandbarometer.
Hållbar tillväxt
Två av högskolans hållbarhetsforskare, professorerna Göran Broman och Karl-Henrik Robèrt,
blev 2011 rankade bland de sex främsta i världen enligt Global Sustainability Research Award.
Tillämpad IT
Högskolans forskning i programvaruteknik som leds av professor Claes Wohlin, blev 2011
rankad nummer 6 i världen och nummer 1 i EU enligt Journal of Systems and Software.
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Kvalitet i utbildning och forskning
Professorna Nail Ibragimov (matematik) Oleg Rudenko (fysik) blev 2011 utnämnda till
världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning bland 500 nominerade världen
över. BTH var enda lärosätet med två vinnande forskare.
Högskolan är fr.o.m. 2011 ledande partner i två Erasmus Mundus program.
Tre utbildningsprogram på BTH blev 2011 rankade nummer 1 i Sverige vad gäller
samarbete/relevans för industrin enligt Svenskt Näringslivs Högskolebarometer.
Vid högskolan examinerades 15 nya doktorer i teknik och 11 licentiater under 2011. Totalt har
107 doktorer examinerats i teknik sedan 2000.

Hållbar utveckling
Miljöarbete och klimatneutralitet
Enligt högskolelagen ska högskolorna främja en
hållbar utveckling i sin verksamhet och 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. Ett
miljöråd, som stöder miljösamordnaren i
miljöledningsarbetet,
har
inrättats
med
representanter
från
hela
verksamheten.
Miljöarbetet fokuseras f.n. på arbetet med att
göra en ny miljöutredning. Klimat–redovisningar
har tagits fram för varje kalenderår med början av
höstterminen 2008, då BTH blev klimatneutral.
Resultat för år 2011 föreligger ännu inte.

BTH-professorna Göran Broman och KarlHenrik Robèrt blev personligen inbjudna att
kandidera för The Globe Award. Juryn utsåg dem
2011 bland de sex främsta i världen i kategorin
forskning.
Globe Award är ett världstäckande pris som vill
uppmärksamma personer och organisationer som
visat excellens inom hållbarhetsområdet.

World Student Enviromental Summit
Under fyra dagar i maj har BTH varit värd för den fjärde World Student Environmental Summit
(WSES), där studenter ansvarade för planeringen, organisationen och värdskapet. I toppmötet
deltog 65 delegater som representerar 27 nationaliteter och 36 universitet i 18 länder.
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2. Organisation, ledning och styrning

Fig. 1. BTH:s organisation

BTH:s verksamhet leds av högskolans styrelse bestående av 15 ledamöter. Rektor ansvarar för
ledningen av högskolans verksamhet inför styrelsen. Högskolans ledningsenhet bestående av
prorektor, vicerektor och högskoledirektör utgör rektors stöd i ledningen av verksamheten.
Centrala delar i styrningen av verksamheten utgörs, utöver budgeten, av de årliga
verksamhetsuppdragen till sektioner, enheter och centrumbildningar. Enligt rektorsbeslut finns
olika ledningsorgan inrättade såsom högskolans ledningsgrupp och ledningsråd samt ett
sektionschefsråd.
Högskolan har två nämnder, fakultetsnämnden, vars uppgift är planering, styrning och
kvalitetssäkring av forskning och utbildning på forskarnivå, och utbildningsnämnden, som har
det övergripande ansvaret för BTH:s utbildningsstruktur på grundnivå och avancerad nivå.
Kärnverksamheten är organiserad i fem sektioner. Den stödjande verksamheten utgörs av två
enheter, högskolans bibliotek och förvaltningen. Utöver detta finns två centrumbildningar.
Sektionen för datavetenskap och kommunikation
Sektionen för datavetenskap och kommunikation har ansvar för en del av verksamheten inom
området teknik som bedrivs vid BTH. Detta innefattar såväl forskning som utbildning inom
områdena programvaruteknik, datavetenskap, utveckling av digitala spel och
telekommunikationssystem samt radiokommunikation.
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Sektionen ansvarar för genomförandet av 12 utbildningsprogram på grundnivå, 10 på avancerad
nivå varav tre är civilingenjörsprogram och fem på forskarnivå samt fristående kurser.
Sektionens forskning och utbildning på forskarnivå är organiserad i fyra forskargrupper: Software
Engineering Research Laboratory, Distributed and Intelligent Systems Laboratory, Game
Systems and Interaction Research Laboratory och Computer and Communication Systems
Laboratory.
Sektionen för hälsa
Sektionen för hälsa bedriver utbildning, forskning och innovationsverksamhet inom
vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicin och tillämpad hälsoteknik.
Sektionen ansvarar för genomförandet av fyra utbildningsprogram på grundnivå, tre på avancerad
nivå och ett på forskarnivå samt fristående kurser.
Sektionens forskning omfattar fyra forskningsområden: Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap,
Medicinsk vetenskap och Tillämpad hälsoteknik. Sektionens forskning och utbildning på
forskarnivå är indelad i flera forskningsprofiler. Exempel på profiler är Hållbart aktivt åldrande
och Hälsa och teknik.
Sektionen för ingenjörsvetenskap
Sektionen för ingenjörsvetenskaps verksamhet spänner över följande utbildnings- och
forskningsområden: maskinteknik, strategisk hållbar utveckling, elektroteknik samt matematik
och naturvetenskap. Inom varje område finns specialiteter såsom exempelvis akustik,
vattenskärning, produktutveckling, hållbarhetsdriven innovation, tillämpad signalbehandling,
distanslaboratorier, fjärranalys och radiosignaler samt matematisk modellering.
Sektionen ansvarar för genomförandet av sju utbildningsprogram på grundnivå, åtta på avancerad
nivå varav tre är civilingenjörsprogram och fem på forskarnivå samt fristående kurser.
På sektionen finns fem forskningsgrupper: Matematisk modellering, Hållbarhetsdriven
innovation, Produktutveckling, Fjärranalys och radiosignaler och Distanslaboratorium.
Sektionen för management
Sektionen för management bedriver forskning, utbildning och innovation inom
Ekonomivetenskap och Samhällsvetenskap. Ämnesområdena är: företagsekonomi,
nationalekonomi, handelsrätt, pedagogik, sociologi, psykologi och arbetsvetenskap.
Sektionen ansvarar för genomförandet av fyra utbildningsprogram på grundnivå, fem på
avancerad nivå och ett på forskarnivå samt fristående kurser.
Sektionen ansvarar för genomförandet av utbildningen på forskarnivå i Industriell ekonomi och
management som bedrivs i samverkan med den nationella forskarskolan Management och IT
med Uppsala universitet som värduniversitet.
Sektionen har samlat forskning under paraplyet Innovation Processes In Information Economies.
Under 2011 har sektionen ytterligare koncentrerat forskningen kring forskningscentret för
Strategic Innovation Research.
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Sektionen för planering och mediedesign
Sektionen för planering och mediedesign bedriver och utvecklar utbildning, forskning och
innovation inom områdena fysisk planering, medieteknik, teknovetenskapliga studier och kultur
och kommunikation.
Sektionen ansvarar för genomförandet av sex utbildningsprogram på grundnivå, tre på avancerad
nivå och två på forskarnivå samt fristående kurser.
Sektionens forskning och utbildning på forskarnivå är indelad i flera forskningsprofiler. Exempel
på profiler är Planering för hållbar stadsutveckling, Styrning av miljö och markanvändning,
Design för digitala medier, Innovation and System Development och Digital kultur och
kommunikation.
Fakultetsnämnden
Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av
forskningen vid BTH samt utbildning på forskarnivå inom högskolans forskningsområden. Mer
specifikt ingår det bl.a. i nämndens uppgifter att anta forskarstuderande, besluta om och följa upp
individuella studieplaner inom utbildningen på forskarnivå, lämna förslag på fördelning av
fakultetsanslaget samt att utse docenter. Nämnden har dessutom i samverkan med
Utbildningsnämnden ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till
lektor eller professor vid högskolan. Fakultetsnämnden består av nio ledamöter, varav två är
studenter.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har, inom ramen för högskolan profil och med beaktande av det omgivande
samhällets behov, det övergripande ansvaret för samordning av högskolans utbildningsstruktur.
Nämnden ansvarar för certifiering och kontroll av att utbildningen på grundnivå och avancerad
nivå genomförs i enlighet med högskolans regelsystem. Nämnden har dessutom i samverkan med
fakultetsnämnden ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till
lektor eller professor vid högskolan. Nämnden består av nio ledamöter, varav två är studenter.
Biblioteket
Högskolebiblioteket bedriver biblioteksverksamhet, högskolepedagogisk utveckling och
utbildning, stöd och utveckling för flexibelt lärande, media- och IKT-pedagogiskt stöd samt BTH
CareerCenter och StudyLab. Biblioteket utgör en integrerad resurs för högskolans vetenskapliga
informationsförsörjning och IKT- och högskolepedagogiska utveckling. Biblioteket utvecklar och
genomför utbildningar inom bl.a. informationsökning och högskolepedagogik. Biblioteket
erbjuder en attraktiv studie- och mötesplats för campus- och distansstudenter.
Förvaltningen
Förvaltningen är den enhet som ansvarar för BTH:s gemensamma administration för ekonomisk
förvaltning, personaladministration och studerandeadministration, marknadsföring och
information. Förvaltningen ansvarar även för service till högskolans övriga enheter och sektioner
inom IT- och fastighetsfrågor samt bereder ärenden till högskolans nämnder, ledning och
styrelse.
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BTH Innovation
BTH Innovation är en centrumbildning som svarar för det praktiska innovationsstödet gentemot
personal och studenter. Verksamheten initierar och stöder utbildning och forskning med
koppling till innovation och entreprenörskap. I utbildningen sker detta genom medverkan i
utveckling såväl som genomförande av olika kurser. I forskningen bidrar BTH Innovation i första
hand som diskussionspartner och bollplank i projektansökningar. I uppdraget ingår att tydliggöra
och utveckla BTH:s roll i det regionala innovationssystemet.
Konfuciusinstitutet vid Blekinge Tekniska Högskola
Under 2011 skrev BTH avtal med en myndighet, Hanban, under kinesiska
utbildningsdepartementet om att etablera ett Konfuciusinstitut vid Blekinge Tekniska Högskola.
Liknande institut finns på ca 320 andra lärosäten i världen och syftar främst till att utbilda i
kinesiska språket och kinesisk kultur. Etableringen av institutet vid BTH är resultatet av ett
långsiktigt samarbete mellan BTH och Kunming University of Science and Technology samt
mellan Blekinge län och Yunnanprovinsen.
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid BTH omfattade under 2011 4 376
helårsstudenter vilket motsvarar ca 8 700 individer. Det är den största utbildningsvolymen
någonsin vid högskolan. Anslaget för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid BTH
uppgår till ca 297,3 miljoner kronor under 2011. Av högskolans utbildningsutbud utgör, om
antalet helårsstudenter betraktas, utbildningsprogrammen 74 % och de fristående kurserna 26 %.
Totalt sett har söktrycket på BTH:s utbildningar ökat de senaste åren. Antalet studenter vid BTH
har varit rekordhögt under det senaste läsåret. Behovet av kompetens i samhället inom BTH:s
utbildningsområden har varit konstant eller ökande under de senaste åren. Antalet uttagna
examina var mycket högt under 2010 men minskar något under 2011. Prestationsgraden har
också ökat stadigt men ligger fortfarande under riksgenomsnittet.
Införandet av studieavgifter från och med höstterminen 2011 för tredjelandsstudenter har lett till
en drastisk sänkning av söktrycket på utbildningar på avancerad nivå. Jämfört med andra svenska
lärosäten har dock BTH lyckats väl med rekryteringen av betalande studenter. Till höstterminen
2011 hade 70 studenter betalat avgiften på 100 000 kronor per läsår. Av dessa fick fyra
heltidsstipendier från BTH och ytterligare tre från Svenska Institutet.

Det nya internationella masterprogrammet "PLANET
Europe - Joint Masters Programme on European Spatial
Planning, Environmental Policies and Regional
Development" vid BTH fick 2011 Erasmus Mundus-status
och stipendier av EU.
Programmet PLANET Europe är ett nyskapande tvåårigt
masterprogram i fysisk planering vid BTH. Det ges av
BTH tillsammans med Radboud University Nijmegen i
Nederländerna och Cardiff University i Storbritannien.

I
Högskolebarometern
(Svenskt
Näringsliv, 2011) rankades ca 2 600
utbildningsprogram efter fem olika
aspekter
på
samarbeten
med
omgivningen. På tre av dessa aspekter
rankades ett BTH-program som etta.
Rankingen är en av flera viktiga indikationer på hur väl vi lyckas impregnera
utbildningen med vårt varumärke ”in real
life”. När det gäller hållbarhetsaspekter i
ingenjörsutbildningar rankas BTH som
etta i Sverige och trea i Europa (EESD
Observatory, 2008).

Under 2011 har Högskoleverket påbörjat
utvärderingarna av examensrättigheter
enligt en ny modell där man
huvudsakligen bedömer studenternas resultat i förhållande till de nationella examensmålen. För
BTH:s del är det examensrättigheten inom tre huvudområden (psykologi, företagsekonomi och
sociologi) som utvärderats under 2011. Resultatet av dessa utvärderingar förelåg inte under 2011.

Kvalitetssäkring av utbildningen
Blekinge Tekniska Högskola beslutade om en ny handlingsplan för kvalitetsarbete gällande
utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2011–2013. Denna anger prioriterade
kvalitetsmål och åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i högskolans utbildning. BTH har ett
Kvalitetsråd som ansvarar för det övergripande kvalitetssystemet och arbetar efter systemet
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ENQA. Redovisningen nedan följer den struktur som återfinns i högskolans kvalitetsprogram
med fokus på uppnådda kvalitetsmål enligt handlingsplanen.
Kontinuerligt kvalitetsarbete
Högskolans kvalitetsarbete har under 2011 fortsatt prioritera en utbildningsverksamhet med stort
fokus på studenten. Kvalitetsrådets dialoger med sektionerna har intensifierats under året för att
skapa goda förutsättningar för ett sammanhållet kvalitetsarbete och för att stödja verksamheten i
förberedandet för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av högskolans utbildningar. En rad
insatser, som presenteras under efterföljande rubriker, har initierats och genomförts under året
med anledning av de externa utvärderingarna. Insatserna har framförallt syftat till att utveckla
rutiner och förtydliga riktlinjer för att ge stöd för en kontinuerlig kvalitetssäkring av utbildningen
men även för att stimulera till erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel på bra kvalitetsarbete.
Sektionernas interna kvalitetsarbete har under året tydliggjorts ytterligare genom särskild
organisation eller ansvar för samordning av utbildnings- och kvalitetsfrågor. Som ett led i detta
arbete har studeranderepresentanter i programråd säkrats och även involverats i grupper som
arbetar förberedande inför de nationella kvalitetsutvärderingarna. Att säkerställa att BTH:s
utbildningar uppfyller de nationella examensmålen och att studenterna har förutsättningar att nå
goda utbildningsresultat är viktiga utgångspunkter för högskolans kvalitetsarbete.
Systematisk granskning och revidering av utbildningar
Högskolan har under 2011 genomfört en analys och en s.k. pre-screening av samtliga BTH:s
utbildningar för att bedöma hur väl utbildningarna uppfyller högskolelagens och
högskoleförordningens kvalitetskrav. Arbetet har inneburit konkret utvecklingsarbete i form av
uppdaterade kursplaner som tydligare kopplar lärandemål, kursinnehåll och examinationer till de
nationella examensbeskrivningarnas mål och säkerställer progressionen av generella färdigheter
genom utbildningen. Detta arbete har skapat större tydlighet för lärarna i undervisningen och
stöd för studenternas förståelse av examensmål och förväntade studieresultat. Andra åtgärder
som bidragit till ett större medvetandegörande i frågan är ett rektorsbeslut om att samtliga
studenter vid kursstart ska informeras om och förstå vilka examensmålen för den valda
utbildningen är och ett uppdaterat kursvärderingsformulär med tydliga frågor om kursernas
uppfyllelse av lärandemålen i kursplanerna.
Flera sektioner har under året prioriterat arbetet med att öka prestationsgraden genom aktiviteter
för att öka genomströmningen. Exempel på sådana aktiviteter är fler lärarhandledda lektioner,
förbättring av den pedagogik som används, bättre kontroll av studenternas förkunskaper,
noggrannare analys av kursvärderingar samt tätare uppföljning av antalet aktiva studenter på
kurserna.
Under 2011 har högskolan infört nya rutiner när det gäller uppföljning av kursvärderingar, som
säkerställer att utfallen av kursvärderingarna regelbundet återförs till lärare och studenter.
Planerade och vidtagna åtgärder redovisas i slutet på varje termin till utbildningsnämnden och
kvalitetsrådet. För att öka svarsfrekvensen på BTH:s kursvärderingar, samt Student- och
Doktorandspegeln, har ett förslag på vidare åtgärder arbetats fram. Som resultat av de nya
rutinerna och de omarbetade kursvärderingarna ökade svarsfrekvensen vid kursvärderingarna
från ca 40 % till 48 % under höstterminens första läsperiod.
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För att bevaka och följa upp utbildningen på forskarnivå och säkerställa att de forskarstuderande
har de förutsättningar som behövs för att kunna avsluta sin utbildning i tid har fakultetsnämnden
under 2011 infört regler och rutiner för årlig uppföljning av individuella studieplaner för de
forskarstuderande, rutiner vid handledarbyte, samt riktlinjer kring hur betygsnämnder bör väljas
vid BTH. Fakultetsnämnden har också en speciellt utsedd koordinator och kontaktperson för de
forskarstuderande och sektionerna i olika praktiska frågor kring utbildningen på forskarnivå.
Bedömning och examination av studerande
Studenter ska kunna bedömas professionellt och likvärdigt utifrån kända betygskriterier. Under
2011 har explicita kriterier och mallar för bedömning av examensarbeten utarbetats för samtliga
generella examina och yrkesexamina vid högskolan. Utvärderingen och bedömningen av
examensarbeten har även kvalitetssäkrats genom beslut om att en biträdande handledare ska
tillsättas, parallellt med handledaren, för varje examensarbete.
Personalens kompetens och möjlighet till kompetensutveckling
Högskolan har, på olika sätt, särskilt beaktat kompetensutveckling och kompetensförsörjning
under 2011. En central kartläggning och sammanställning av den formella lärarkompetensen har
tagits fram som underlag för planering och utveckling av högskolans utbildning och dess kvalitet.
En obligatorisk utbildning för programansvariga, som ska genomföras under våren 2012, har
utarbetats. För att stödja lärarna i arbetet med att formulera betygskriterier och kvalitetssäkra
processen kring examensarbeten har ett antal seminarier och workshoppar anordnats av
kvalitetsrådet och högskolepedagogisk utveckling vid BTH .
För att vidareutveckla lärarnas pedagogiska kompetenser och stödja dem i deras olika
ansvarsområden har ett flertal kortare utbildningar och projekt initierats bland högskolans
sektioner. En stor satsning på ett s.k. webbrum för att vidareutveckla tillämpningen av pedagogik,
digital teknik och hitta nya arbetsformer inom nätbaserad utbildning har gjorts, en satsning som
genererat en uppdragsutbildning inom digital kompetens. Ett annat kompetensutvecklingsprojekt
under året har haft fokus på att utveckla modellen för problembaserat lärande i
sjuksköterskeutbildningen, vilket resulterat i ökad pedagogisk medvetenhet och samsyn i
lärarlagen. Ytterligare utbildningar för personal har genomförts på sektionsnivå för att öka
personalens kunskaper om pedagogik, kvalitetsarbete, programansvar samt högskolan som
myndighet. Någon sektion har även genomfört en utbildning för forskarhandledare i samarbete
med fakultetsnämnden med fokus på den individuella studieplanen för forskarstuderande.
Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande
Högskolans kvalitetsprogram fastslår att BTH ska löpande bevaka, följa upp och förbättra
lärandestödet för studenter och forskarstuderande. Som ett led i detta program erbjuder BTH
CareerCenter, som består av ett Karriärlabb och ett Studielabb, stöd till samtliga BTH:s studenter
att träna sina kommunikativa färdigheter och kunskaper om källhantering samt hjälp med
praktikfrågor och att bygga meritportföljer. Båda labbmiljöerna är väl utnyttjade av studenter.
Bland de aktiviteter som erbjöds högskolans studenter under 2011 inom ramen för BTH
CareerCenter ingick mentorskapsprogram för att utveckla sina nätverk samt få insikt i olika
yrkesroller och styrelsetraineeprogram som erbjudits i samarbete med StyrelseAkademienSyd.
Andra nätverksevenemang som genomförts är arbetsmarknadsdag, entreprenörsspel,
företagsfrukostar och föreläsningar ifrån näringslivet om vikten av att ha en examen och vilken

16 (69)

Blekinge Tekniska Högskola

kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Även föreläsningar kring CV-skrivande,
akademiskt skrivande, studieteknik och presentationsteknik har erbjudits studenterna, såväl inom
CareerCenters verksamhet som inom ramen för utbildningsprogram för att stödja studenterna i
deras studier. Kontinuerlig utvärdering av det lärandestöd som erbjuds studenterna görs genom
BTH:s Studentspegel.
Under året har även insatser med mål att utveckla och stärka entreprenörskapsinslagen i BTH:s
utbildningsprogram genomförts av BTH Innovation. BTH Innovation utgör ett stöd till bl. a.
högskolans studenter i arbetet med entreprenörskap och innovation genom att de erbjuder
studenter med goda idéer att förverkliga dessa till affärskoncept eller ger individuell rådgivning
kopplat till olika kommersialiseringsprojekt. Under 2011 har ett ökat intresse bland studenter för
detta stöd noterats och ett 60-tal studenter har fått individuell rådgivning (att jämföra med 35
studenter under 2010).
Insamling och användning av nyckeltal och annan information
Högskolan har utvecklat olika verktyg för att systematiskt samla in och analysera information om
den egna verksamheten som stöd för bedömningen av utbildningskvaliteten, bl.a. genom BTH:s
Studentspegel och Doktorandspegel. En systematisk utvärdering av programutbudet har
genomförts, enligt uppdrag specificerat i handlingsplanen för kvalitetsarbete, för att säkerställa att
tillräckliga lärarresurser finns i förhållande till antalet studenter på program och kurser.
Rutiner har införts som förbättrar uppföljningen av utbildningsprogrammen vad gäller söktryck,
nybörjare, helårsstudenter, helårsprestationer och som möjliggör nya utbildningsanalyser. En
genomgång av samtliga formella utbildningsdokument har gjorts. En översyn av kursplaner och
omklassificering i förekommande fall med avseende på ämne i enlighet med Högskoleverkets
reviderade ämnesklassificering enligt dokumentet ”Reviderad ämnesklassificering 2009: Ämnen i
utbildning på grund- och avancerad nivå” har genomförts.
Information till allmänheten
Ett väsentligt kvalitetsmål som högskolan arbetar med är att säkerställa att publicerad
utbildningsinformation är aktuell, korrekt och lättillgänglig. Under 2011 erhöll högskolan, som ett
av två lärosäten i Sverige, en hedersutnämning och kvalitetsstämpel från EU-kommissionen på
sin utbildningsinformation, en s.k. ECTS Label. ECTS Label är en ackreditering som visar
kvalitet i tillämpningen av ECTS, både när det gäller information som publiceras på lärosätets
hemsida om högskolans utbildningar och i fråga om viktiga ECTS-dokument för
studentmobilitet.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolans avdelning för högskolepedagogisk utveckling medverkar till att utveckla lärares
pedagogiska grundkompetens på flera olika sätt. Under 2011 har två introduktionskurser
slutförts, varav en på svenska och en på engelska. Ytterligare en introduktionskurs har påbörjats
som kommer att slutföras i januari 2012. Kursen har utvecklats och innehåller, förutom frågor
som rör myndighetsutövning, kursdesign, läroplansutveckling och kvalitetssäkring av högre
utbildning, också ett kursmoment som behandlar distanspedagogik och hur olika kursmoment
och examination kan designas och genomföras med hjälp av varierade digitala redskap. Detta
kursavsnitt genomförs tillsammans med Learning Lab. I fortsättningskursen arbetar
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kursdeltagarna med olika utvecklingsprojekt i relation till den undervisningsverksamhet som
kursdeltagarna är engagerade i. Under 2011 har utvecklingsprojekten bl.a. handlat om att utveckla
modeller för att utvärdera såväl kurser som program, hur studenter utvecklar kunskaper i relation
till specifika kursmoment, examinationens roll för studenters lärande, olika betygssystems
inverkan på studenters motivation, handledning av examensarbete, distansutbildning och PBL.
Tabell 1. Antal examinerade inom pedagogisk fortbildning.
Antal deltagare totalt Antal
Kurs
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2011
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2010
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2009
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2008
Introduktionskurs, 7,5/3 hp 2007
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2011
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2010**
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2008
Fortsättningskurs, 7,5 hp 2007

(doktorand/adjunkt/ examinerade
totalt 2011*
lektor/övriga)
39 (13/14/4/8)
42 (19/13/2/8)
40 (20/10/3/7)
29 (11/9/5/4)
49 (27/11/6/5)
23(7/9/6/1)
7 (0/1/5/1)
9 (2/4/2/1)
13 (3/4/6/-)

29/2
34/6
11/29
23/5
34/15
19
7
9
10

Matematikdidaktik, 7,5 hp 2009

2 (2/-/-/-)

2

Vetenskapsfilosofi med
högskolepedagogik, 7,5 hp 2009

7 (5/1/-/1)

7

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.

Under 2011 har sammanlagt 62 lärare/annan personal deltagit i de högskolepedagogiska kurserna
på 7,5 + 7,5 hp. 48 av kursdeltagarna har slutfört kurserna vilket ger en genomströmning på
77 %.
Ett led i att utveckla den pedagogiska kompetensen och den pedagogiska utvecklingen vid BTH
är att anordna mötesplatser för olika former av erfarenhetsutbyte. Under året har en konferens
anordnats av högskolepedagogisk utveckling i samarbete med Högskolan Kristianstad i syfte att
skapa ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring lärande och undervisning i högre
utbildning samt bygga en plattform för pedagogisk meritering i det akademiska systemet.

Studenternas efterfrågan
Studenternas efterfrågan av utbildning speglas till del av antalet sökande och antalet
förstahandsökande till de olika utbildningarna. Efterfrågan på högskolans samlade
utbildningsutbud redovisas uppdelat i utbildningsprogram och fristående kurs.
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Tabell 2. Antal förstahandssökande och antalet sökande totalt till program. Uppdelat på grundnivå och avancerad nivå.
2011
2010
2009
2008
2007
FörstaFörstaFörstaFörstaFörstahandshandshandshandshandssökande Totalt sökande Totalt sökande Totalt
sökande Totalt sökande Totalt
Grundnivå 2 648
8 238
5 287 15 723 8 395
17 061
3 378
7 472
826
3 092
Avancerad
nivå
8 067
13 374
5 821 12 262 10 342
17 379
8 758
13 602
6 851
7 012
Totalt

10 715

21 612

11 108

27 985

18 737

34 440

12 136

21 074

7 677

10 104

Både antalet förstahandssökande och antalet sökande totalt är lägre än 2010 som hade höga
sökandesiffror. För 2011 var antalet förstahandssökande till program på grundnivå 2 648 och på
avancerad nivå 8 076, vilket kan utläsas av tabell 2. Minskningen av förstahandssökande till
program på grundnivå förklaras bl.a. av införandet av studieavgifter. Tidigare år var ett fåtal
teknikprogram kraftigt översökta av tredjelandsstudenter. Ökningen av förstahandssökande på
avancerad nivå beror till stora delar på att program som startade vårterminen 2011 var det sista
tillfället som tredjelandsstudenter kunde söka utan att betala studieavgift.
Tabell 3. Antal sökande till fristående kurser.
2011

2010

2009

2008

2007

Grundnivå
Avancerad nivå
Ej nivåinplacerat

13 918
502
-

11 263
267
-

8 814
289
-

7 325
870
604

6 800

Totalt

14 420

11 530

9 103

8 799

6 800

Av tabell 3 kan utläsas att antalet sökande till fristående kurs fortsätter att öka och var drygt
14 000 sökande. Framför allt är det fristående kurs på distans som väcker ett stort intresse och
ger många sökande.

Avvägning – utbildningsområden
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsuppdraget redovisas i tabell 4
totalt och uppdelade på utbildningsområden liksom de intäkter som antalet helårsstudenter och
helårsprestationer inom utbildningsuppdraget genererar utifrån de av riksdagen fastställda
ersättningsbeloppen. Antalet helårsstudenter (HST) vid BTH inom ordinarie utbildningsuppdrag
under 2011 uppgick till 4 376, vilket är det högsta antalet någonsin. Relativt 2010 (4 235
helårsstudenter) är ökningen 141 helårsstudenter. I tabell 9 framgår att ökningen mellan 2010 och
2011 i huvudsak finns inom vård och samhällsvetenskap. Inom teknik är ökningen marginell och
antalet helårsstudenter inom teknik är 2 609. Antalet helårsprestationer (HPR) under 2011
uppgick till 3 167.
År 2011 var prestationsgraden 72,4 % (2010: 75 %, 2009: 73 %), tabell 7. Minskningen av
prestationsgraden beror bland annat på att när utbildningsvolymen ökar sker en viss eftersläpning
av ökningen av antalet helårsprestationer medan det omvända gäller när utbildningsvolymen
krymper. I tabellerna 5 och 6 framgår att utbildningsprogram generellt har en högre
prestationsgrad, 77 %, än fristående kurs 58 %.
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Högskolans utbildningsvolym under 2011 uppgick till 315 150 tkr, d.v.s. 17 824 tkr högre än
takbeloppet (297 326 tkr). Därmed passerade utbildningsvolymen på nytt högskolans takbelopp
under 2011.
Tabell 4. Utbildningsområde uppdelat på HST och HPR.
Antal HST och
HPR inkl.
Antal Antal överproduktion Andel av
Utbildningsområde
HST HPR
(tkr)
ersättning
Humaniora

107

72

3 672

1%

Medicin

109

103

13 814

4%

Naturvetenskap

284

214

23 071

7%

Samhällsvetenskap

883

519

28 937

9%

2 609

1 915

209 660

67 %

384

344

35 996

12 %

4 376

3 167

315 150

100 %

Teknik
Vård
Totalt
Takbelopp

297 326

Överproduktion

17 824

I tabell 4 har andel av ersättning för de olika utbildningsområdena beräknats som
utbildningsområdet andel av den totala ersättningen utan hänsyn till att takbeloppet har nåtts.
Detta för att ge en mer rättvisande bild av de olika utbildningsområdenas ekonomiska andel av
den totala utbildningsverksamheten. Utbildningen inom teknik/naturvetenskap utgör 74 % av
utbildningsverksamheten och utbildningen inom vård/medicin utgör 16 %. De
samhällsvetenskapliga/humanistiska utbildningsområdena har en ekonomisk andel motsvarande
10 % av utbildningsverksamheten.

Avvägning campus-/distansutbildning
Bedömningen är att distansutbildningarna når sin topp under 2011, främst vad gäller andelen
fristående kurser. För kommande år sker det en minskning av dessa kurser till förmån för fler
platser på campus och programutbildningar på distans.
Tabell 5. Utbildningsprogram på campus och distans uppdelat på HST och HPR samt prestationsgrad och andel av HST.
Andel
Utbildningsprogram HST
HPR Prest. grad av HST
Campus
Distans

2 653
581

2 149
354

81 %
61 %

61 %
13 %

Totalt

3 234

2 503

77 %

74 %

Tabell 6. Fristående kurs på campus och distans uppdelat på HST och HPR samt prestationsgrad och andel av HST.
Andel av
Fristående kurs
HST HPR Prest. grad
HST
Campus
Distans
Totalt

293
848

231
432

79 %
51 %

7%
19 %

1 141

663

58 %

26 %
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Fördelningen mellan campus- och distansutbildningen är, om helårsstudenter beaktas, knappt en
tredjedel distansutbildning och två tredjedelar campusutbildning. Campusutbildningen på
program utgör 61 % av antalet helårsstudenter och på fristående kurs 7 %. Detta framgår av
tabellerna ovan.

Avvägning mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Den grundläggande högskoleutbildningen är indelad i en grundnivå och en avancerad nivå sedan
2007 då en ny utbildnings- och examensstruktur infördes.
Tabell 7. HST och HPR 2011 uppdelat på grundnivå och avancerad nivå.
% av
% av PrestationsHST HST HPR HPR
grad
Grundnivå
Avancerad nivå

3 239
1 137

74 % 2 316
26 %
851

73 %
27 %

72 %
75 %

Totalt

4 376 100 % 3 167

100 %

72 %

Av tabell 7 framgår att 74 % av högskolans grundutbildning finns på grundnivå och 26 % på
avancerad nivå. Prestationsgraden på avancerad nivå är cirka tre procentenheter högre för
avancerad nivå (75 %) än för grundnivå (72 %). Denna skillnad är rimlig då studenterna på
avancerad nivå har en större studieerfarenhet.
För civilingenjörsutbildningen på årskurs fyra och fem samt magister- och masterutbildningen
som är utbildning som ger examen på avancerad nivå förekommer det kurser på grundnivå.
Dessa redovisas som helårsstudenter på grundnivå, vilket innebär att det totala antalet
helårsstudenter som studerar på utbildningsprogram på avancerad nivå är något högre än det som
anges i tabellen.

Avvägning utbildningsprogram – kurser
Utbildningsutbudet kan delas in i utbildningsprogram och fristående kurser. I detta avsnitt
redovisas fördelningen mellan dessa.
Tabell 8. Antal och andel HST fördelat på programkurser resp. fristående kurser.
2011

%

2010

%

2009

%

2008

%

2007

%

Programkurser

3 235

74

3 094

73

2 827

71

2 722

71

2 689

73

Fristående kurser

1 141

26

1 141

27

1 137

29

1 100

29

996

27

Totalt

4 376

4 235

3 964

3 822

3 685

Grundutbildningen vid BTH kännetecknas av programutbildningar. Av högskolans utbildningsutbud utgör, om antalet helårsstudenter betraktas, utbildningsprogrammen 74 % och de
fristående kurserna 26 %, vilket framgår av tabell 8. Knappt hälften av andelen fristående kurser
hör till det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet där fristående kurser alltid stått för en
betydande del av utbildningsutbudet.
Sedan 2007 har andelen helårsstudenter på utbildningsprogrammen ökat från 73 % till 74 % och
antalet helårsstudenter med knappt 550 till 3 235 helårstudenter för 2011. Om fördelningen
mellan utbildningsprogrammen och de fristående kurserna i stället görs med antalet
helårsprestationer som bas utgör utbildningsprogrammen 79 % av utbildningsutbudet mot 74 %
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om fördelningen grundas på antalet helårsstudenter. Detta betyder att prestationsgraden är högre
på utbildningsprogrammen än de fristående kurserna.

Helårsstudenter och prestationsgrad
Antalet HST vid BTH har aldrig tidigare nått det antal som redovisas för 2011. Av Tabell 9
framgångar hur antalet HST fördelar sig på utbildningsområden.
Tabell 9. HST för respektive utbildningsområde. Endast statligt anslag. Ej uppdragsutbildning eller studieavgift.
Utbildningsområde

2011

2010

2009

2008

2007

Humaniora

107

116

118

138

160

Medicin

109

107

105

127

92

Naturvetenskap

284

327

325

285

285

Samhällsvetenskap

883

728

615

559

558

2 609

2 598

2 457

2 352

2 192

384

359

344

362

398

4 376

4 235

3 964

3 822

3 685

Teknik
Vård
Totalt

Utvecklingen visar i tabell 9 att antalet studenter inom teknikområdet har ökat under de senaste
åren och andelen inom humaniora och vård har minskat. Detta är en medveten satsning på nya
teknikprogram för att stärka högskolans profil.
Tabell 10. Prestationsgrad uppdelat på distansutbildning och campusutbildning samt totalt.
2011
2010 2009 2008 2007
Campus
81 % 82 % 83 % 78 % 75 %
Distans
55 % 60 % 51 % 44 % 46 %
Totalt
72 % 75 % 73 % 69 % 69 %

Tabell 10 ovan visar att utvecklingen av högskolans strategiska satsningar för att öka
prestationsgraden har gett resultat. Det totala genomsnittet ligger under det nationella
genomsnittet som för 2009/2010 var 79 %. Prestationsgraden bland distansutbildningar vid BTH
ligger dock betydligt över riksgenomsnittet som var 41 % för 2009/2010.

Examina
Utöver de generella examina vid BTH finns fyra yrkesexamina, högskoleingenjörsexamen,
civilingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen och specialistsjuksköterskeexamen.
Tabell 11. Antal civilingenjörs- och sjuksköterskeexamina.
Mål
Utfall Utfall Måluppfyllnad
2009 – 2012
2011
2010 (riktvärde 75 %)
50
Civilingenjörsexamen
65
34
77 %
324
Sjuksköterskeexamen
450
237
72 %

Utfallet för 2011 visar att de mål som sattes upp av regeringen i 2008 års regleringsbrev för antal
yrkesexamina med stor sannolikhet kommer att uppnås under 2012.
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Tabell 12. Totalt antal avlagda examina.
2011

2010

2009 1

2008

2007

Högskoleexamen

20

15

25

11

17

Kandidatexamen

250

249

144

117

122

Magisterexamen

241

292

370

360

321

Masterexamen

224

238

107

13

-

Yrkesexamen

118

140

182

174

174

Totalt

853

934

828

675

634

Totalt har 853 examina utfärdats under 2011 vilket är en minskning med 81 examina jämfört med
2010, tabell 12. Minskningen förklaras dels av färre utfärdade sjuksköterskeexamina, dels av att
antalet utfärdade magisterexamina har minskat kraftigt. Det senare som en följd av att under
2008–2009 avslutades flera 1,5-åriga magisterprogram och studenter valde att byta till de nyare
och längre tvååriga masterprogrammen. Detta stämmer väl med BTH:s programutbud på
avancerad nivå inom teknik som i huvudsak omfattar tvååriga masterprogram.

Arbetsmarknaden för studenterna
Högskoleverket (HSV) som tillsammans med SCB varje år följer upp studenternas etablering på
arbetsmarknaden konstaterar i sin senaste rapport (HSV2011:16), som redovisar data för 2009
och de studenter som tog examen 2007/08, att BTH hade en etableringsgrad på 78,8 %, något
över riksgenomsnittet som var 78,2 %. (Som etablerad räknas den som förvärvsarbetar, inte har
varit arbetslös under året, och har haft en årsinkomst på minst 195 800 kr.) Etableringsgraden
speglar utbildningsstruktur och konjunkturerna på arbetsmarknaden. Högskolan har, i liket med
ett tiotal lärosäten, ökat sin etableringsgrad sedan 2005 med drygt 10 procentenheter.
Etableringsgraden varierar mellan olika utbildningsområden, men HSV betonar att det kan vara
betydande variationer mellan åren för det enskilda lärosätet. HSV:s rapport begränsar sig enbart
till den svenska arbetsmarknaden men såväl svenska som internationella studenter etablerar sig på
den globala arbetsmarknaden efter avslutade studier i Sverige.

Alumnverksamheten
BTH Alumni är BTH:s digitala nätverk som erbjuds dem som studerar, har studerat, arbetar eller
har arbetat vid BTH. Även hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står
BTH nära är välkomna till nätverket. Nätverket har i dag över 2 400 medlemmar.
Några gånger per termin skickas ett nyhetsbrev – på svenska och engelska – till medlemmarnas ebrevlådor. Nyheterna publiceras även på alumnnätverkets webbsidor.
I den rekryteringskampanj som är framtagen för 2012 finns alumner presenterade i syfte att
gestalta hur en framtid kan se ut efter avslutade studier på BTH.
Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumnerna som är betydelsefulla
ambassadörer och värdefulla resurser i den ständiga strävan efter att utveckla och förbättra
lärosätet.
I redovisningen för år 2009 hade examenskoder för en typ av högskoleexamen och en gammal magisterexamen inte
medräknats. Detta har korrigerats i tabell 12.
1
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Mobilitet
BTH har sedan många år tillbaka drivit ett målinriktat och systematiskt internationaliseringsarbete
i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy och handlingsplan. Ett kvitto på detta gavs i
februari 2011, då BTH tillsammans med KTH och Uppsala universitet utvaldes för en granskning
av svenska lärosätens arbete med livslångt lärande inom Erasmus-programmet av den Europeiska
unionens revisionsrätt. Granskningen gav BTH betyget ”Excellent” för såväl processer för som
ekonomisk hantering av student- samt lärar- och personalmobilitet.
Tabell 13. Utresande personal – lärare och T/A-personal.
2011

2010

2009

Kvinnor

Män

Kvinnor Män Kvinnor Män

Lärare inom Erasmus

3

4

1

8

4

3

Lärare inom Linnaeus-Palme
Lärare inom
mobilitetssatsning

8

3

4

1

3

2

2

5

0

2

-

-

T/A personal
Totalt

4
17

3
15

1
6

3
12

1
8

3
8

Under slutet av 2010 och början av 2011 gjordes en speciell ansats för att öka deltagandet i
internationella utbyten bland högskolans personal. Det totala antalet personer som deltog i någon
form av internationellt utbyte bland högskolans personal ökade också från 18 under 2010 till 32
under 2011, tabell 13. Av dessa genomförde 14 av BTH:s anställda utbytesperioder inom
Erasmus personalmobilitet, varav hälften var lärarutbyten och den andra hälften var s.k.
jobbskuggning för T/A-personal. Ytterligare sju personer genomförde utbytesperioder,
delfinansierade av regeringens mobilitetssatsning för utbyten utanför Europa. Dessutom
genomfördes 11 utbyten genom Linnaeus-Palme.
Inom teknikområdet har BTH tagit initiativ till ett antal MoU- och MoC-avtal, samförståndsavtal
och samarbetsavtal, som lägger grunden för ett utökat lärarutbyte med andra lärosäten. Det har
också under året förekommit lärarutbyten med länder som Kina och Japan samt administrativt
utbyte med Polen. En strävan är att i avtalen också inkludera ett lärarutbyte i avsikt att stärka
kontakterna mellan parterna.
Blekinge Tekniska Högskola har eftersträvat att nå fram till en definition av prestationer inom
området mobilitet men inte kommit fram till ett redovisningsbart resultat.
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Att få svenska studenter att genomföra en del av sina studier utomlands är fortsatt en stor
utmaning. BTH har tidigare genom avtalen med universiteten i Bangkok och Vishakapatnam
(Indien) inte bara möjliggjort för de svenska studenterna på programmet International Software
Engineering att tillbringa en termin i Atlant, USA (studentutbytesavtal Georgia Tech); sedan 2010
kan de även välja att åka till Bangkok, Thailand, eller Vishakapatnam, Indien. BTH har drivit
projektet ”Go Global” på lärosätet vars syfte var att forma utbildningarna så att utresande
studenter kunde studera utomlands utan att tappa tid.
Under 2011 har det funnits samverkansavtal inom Linnaeus-Palme-programmet för studenter på
grundnivå samt lärarutbyte med bl.a. University of Botswana och University of Limpopo,
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Sydafrika. BTH har haft utbyte inom Erasmus-programmet med ett flertal länder i Europa med
både student- och lärarutbyte. Det internationella studentrekryteringsarbetet har genomförts i
enlighet med den strategi för rekrytering av betalande studenter som togs fram under 2010. Detta
har inneburit att avtal för studentrekrytering har tecknats och rekryteringsarbetet har påbörjats
med agenturer i Kina, i Mellanöstern och i Turkiet. Ett arbete med rekrytering via en agentur,
alumner och ämnesbaserade nätverk har påbörjats för rekrytering i Nordamerika. Rekrytering via
samarbetsuniversitet har genomförts i Indien och i Kina. I Indien har även marknadsföring på
regionalpolitisk nivå använts i syfte att stärka BTH:s varumärke främst i delstaten Andhra
Pradesh för att därigenom lägga grunden för en hållbar studentrekrytering från denna delstat. Ett
samarbetsavtal för bl. a. studentrekrytering har under året tecknats med en alumnorganisation i
Andhra Pradesh. I Kina har under året även rekrytering av betalande studenter genom ett vid ett
samarbetsuniversitet baserat kontor påbörjats.
BTH har aktivt deltagit i det nationella samarbetsprojektet för internationell studentrekrytering
Study Destination Sweden och deltog bl. a. tillsammans med Linköpings universitet och VHS i
ett studiebesök i Nederländerna där landets organisation för internationellt samarbete inom högre
utbildning, NUFFIC, samt två universitet besöktes. Syftet med besöket var att samla information
från ett land med förutsättningar för internationell studentrekrytering som till stor del liknar de
förutsättningar vi har i Sverige, men som har kommit längre i sitt arbete med rekrytering av
betalande studenter.
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. På grund av svårigheter att uppnå en godtagbar reciprocitet i många av dessa avtal, har
under 2011 lagts fokus på att omförhandla Double Degree-utbytesavtal på masternivå till avtal
där en bristande reciprocitet regleras genom att studieavgift betalas av det antal studenter som
överstiger balansen i utbytet. Förhandlingar av denna typ har med lyckat resultat under året
genomförts med universitet i Indien och i Kina. Antalet inkommande utbytesstudenter inom
ramen för Double Diploma-samarbeten förväntas därför minska avsevärt under 2012–13.
Tabell 14. Inresande och utresande studenter inom ramen för utbytesavtal.
2011
Kvinnor

2010
Män

Kvinnor

2009 2
Män

2008

2007

Kvinnor Män Kvinnor Män

Kvinnor

Män

Inresande

138

341

129

320

110

238

73

145

82

81

Utresande

29

38

15

20

8

20

14

10

11

9

167

379

144

340

118

258

87

155

90

90

Totalt

Under 2011 tog BTH emot inkommande utbytesstudenter främst från Double Diploma-avtal,
274 studenter, och för Erasmus-studier, 113 studenter. Därutöver mottogs studenter via bilaterala
avtal, Erasmus studier, Linnaeus-Palme samt Nordplus. Utresande utbytesstudenter var främst
via Erasmus-studier, 32 studenter, och via Double Diploma-avtal. Allt enligt tabell 14.
Studentutbytesverksamheten vid BTH visar fortfarande en obalans där antalet inkommande
studenter har en betydande övervikt. Ett starkt fokus för BTH:s mobilitetsgrupp under årets
tidigare del på att öka antalet utresande utbytesstudenter inom främst Erasmus och bilaterala
avtal resulterade dock i ett ökat deltagande under året. En annan åtgärd som vidtagits under året
2

Siffrorna för 2009 har reviderats i fråga om utresande studenter.
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för att åstadkomma balans i utbytesverksamheten är att i och med avgiftsinförandet omförhandla
samarbetsavtal med lärosäten utanför EU/EES i syfte att begränsa antalet inkommande
utbytesstudenter från dessa länder till det antal som motsvarar antalet utresande studenter från
BTH. Överskjutande andel inkommande studenter erbjuds inom denna form av samarbete en
plats vid BTH som avgiftsbetalande studenter.
Vad gäller könsfördelningen kan tyckas att siffran för inkommande studenter visar på en alltför
tung representation av manliga studenter. Dock bör nämnas att en stor del av dessa studenter
kommer från länder såsom t.ex. Indien, där föräldrar traditionellt ogärna skickar sina döttrar på
utlandsstudier. BTH har dock sedan starten på dessa samarbeten fokuserat på att rekrytera
kvinnliga teknikstudenter och har också en högre representation av kvinnliga utbytesstudenter
från dessa aktuella samarbetsuniversitet än dessa universitets övriga internationella
samarbetspartners. Ett annat exempel på satsningen på att öka antalet inkommande kvinnliga
utbytesstudenter är att BTH under året har tagit emot de första tre kvinnliga utbytesstudenterna
från det japanska kvinnouniversitetet Tsuda College.
Utöver de studenter som rest ut inom ramen för utbytesavtal, genomförde under året 10 BTHstudenter utlandsperioder inom ramen för stipendieprogrammet MFS (Minor Field Studies). 10
externa stipendier delades också ut inom ramen för detta program.
Under våren 2011 har ett avtal ingåtts med Technical and Vocational Training Corporation,
Saudiarabien, om en treårig uppdragsutbildning som bygger på att studenterna, som har tidigare
yrkesteknisk utbildning, erhåller utbildning i engelska under ca ett år samt två år teknik med
inriktning mot elektroteknik, maskinteknik eller programvaruteknik.
BTH är inom alla sina forskningsområden mycket aktiv inom den internationella forskningen via
publikationer, gästforskare och annan form av utbyte. Under 2011 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.
Ett flertal av högskolans forskarstuderande har utländsk bakgrund. Det har fått till följd att
utländska forskarstuderande är i majoritet i flera forskargrupper. BTH har tidigare år även antagit
ett flertal forskarstuderande som har stipendium från sitt hemland. Dessa stipendiedoktorander
har annorlunda ekonomisk situation än de forskarstuderande som har en doktorandtjänst.
Fakultetsnämnden har därför 2011 beslutat om en lägsta ekonomisk nivå för att bli antagen som
forskarstuderande.

Studieavgiftsskyldiga studenter
Införandet av studieavgifter under höstterminen 2011 för studenter utanför EES innebär en
markant minskning av nyantagna studenter från dessa länder. Trots minskningen har BTH högst
andel studieavgiftsskyldiga studenter i förhållande till totalt antal antagna under 2011 i en
nationell jämförelse
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Tabell 15. Antal studieavgiftsskyldiga studenter som har betalat avgift eller fått helt stipendium.
-

som betalat hel eller del av studieavgift
med stipendium från BTH motsvarande hel avgift
med stipendium från Svenska Institutet

Totalt antal studenter som har betalat avgift eller fått helt stipendium

Antal studenter
63
4
3
70

Antal studieavgiftsskyldiga studenter vid BTH höstterminen 2011 var 70 (ytterligare fyra har
betalat men för dem har återbetalning gjorts), vilket framgår av tabell 15.
Tabell 16. Fördelningen av avgiftsskyldiga studenter och utbildningsprogram
Antal
studenter
Kurs inom teknik
1
Kurs inom humaniora, 30 hp
15
Kandidatprogram, 180 hp
12
Magisterprogram, 60 hp
21
Masterprogram, 120 hp
21

Dessa avgiftsskyldiga studenter ska huvudsakligen studera på utbildningsprogram som är ett, två
eller tre år långa, men även en kurs i engelska omfattande 30 hp finns med i underlaget, vilket
framgår av tabell 16.
BTH:s avgiftsskyldiga programstudenter kommer från 15 olika länder. De två länder som
dominerar med flest studenter är Iran och Kanada med ca 25 respektive nio studenter. Dessa
siffror bygger på det land den sökande själv har angivit. Programmet med flest avgiftsskyldiga
studenter är Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet med 19 studenter. Två av
de avgiftsskyldiga studenterna studerar på distansbaserade program.
BTH har av utbildningsdepartementet, via Internationella Programkontoret (IPK), tilldelats
1 329 tkr per termin för terminerna ht11, vt12, ht12 och vt13 att använda som avgiftsreducerande
stipendier. Enligt riktlinjer från IPK blev det totala utrymmet för BTH att fördela inför
höstterminen 2011 2 658 tkr, medel som har avsatts för hela studietiden för den utbildning som
avses. BTH delade totalt ut 32 stipendier med nivåerna 25, 30, 50, 75 och 100 % reducering av
studieavgiften.
De förändringar som gjorts och det arbete som skett utöver det som direkt berör den verksamhet
som har med det utbildningsutbud som riktar sig till betalande studenter att göra, har även
påverkat en del andra verksamheter. I december 2010 inrättade BTH Stipendie- och avgiftsrådet
(SAR). Rådet har i uppdrag att ta fram rutiner kring hantering av stipendier och kriterier för
fördelning av dessa. Dessutom ska rådet föreslå utdelning av stipendier till enskilda studenter.
Med stipendier avses här de medel från utbildningsdepartementet som fördelas till lärosätena via
IPK. Rådet ska även föreslå regler för hantering av särskilda avgiftsfall. Utöver ovanstående har
rådet fungerat som ett samordningsorgan mellan flera av BTH:s enheter för många av de frågor
som uppkommit till följd av avgiftsinförandet.
Annan påverkan är en ny organisation med större fokus på att marknadsföra BTH mot
avgiftsskyldiga studenter, bl.a. genom en ny agentorganisation i olika länder. Av de 70
avgiftsskyldiga som sökte sig till BTH höstterminen 2011 rekryterades 20 via agenter. Avtal som
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nytecknas med andra lärosäten som inte är reciproka innebär att antalet överskjutande studenter
blir avgiftsskyldiga. Ekonomiska rutiner och processer har omarbetats, då helt nya arbetsuppgifter
uppstått i och med hanteringen av studieavgifter. Tidsplaner kring granskning och antagning har
kortats för att betalstudenter ska hinna få visum i tid till studiestart, vilket påverkat arbetet med
alla ansökningar i dessa omgångar. Information som sänds ut i samband med antagningsbesked
har behövt individualiseras på ett annat sätt än tidigare, eftersom flera sökande med nya kriterier
har uppstått.
Samarbetet med Migrationsverket (MV) har fungerat bra. Dock har vissa rutiner saknats, vilket
gjort arbetet tyngre än nödvändigt. Det saknades under våren rutiner för MV att hämta
information ur Ladok om att en sökande har betalat sin studieavgift, vilket lösts genom att
regelbundet sända rapporter till MV.

Nya högskoleplatser
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, 2010 och
2011 samt hur de nya platserna använts.
Efterfrågan
Tabell 17. Sökande till program, inkl. efteranmälningar, i alla antagningsomgångar.
2011
1:a hand

Antal

2010
1:a hand

Antal

2009
1:a hand

Antal

Grundnivå

2 648

8 238

5 287

15 723

8 395

17 061

Avancerad nivå

8 067

13 374

5 821

12 262

10 342

17 379

10 715

21 612

11 530

27 985

18 737

34 440

Totalt

Efterfrågan mätt i antal förstahandssökande till program var särskilt hög till vårterminen 2011,
d.v.s. den sista terminen som tredjelandsstudenter kunde söka till utan att betala avgifter.
Söktrycket inför höstterminen 2011 var betydligt lägre. Totalt sökte 2 766 studenter med BTHprogram som förstahandsval inför höstterminen 2011. BTH registrerade 1 755 nya
programstudenter till samma termin. Söktrycket beräknat som antal förstahandsökande i
förhållande till antal platser kan således sägas ha varit 1,58 förstahandssökande per plats.
Tabell 18. Sökande till fristående kurser, per sista ordinarie anmälningsdag i alla antagningsomgångar.
2011
2010
2009
Grundnivå
Avancerad nivå
Totalt

13 918

11 263

8 843

502

267

289

14 420

11 530

9 132

Söktrycket till fristående kurser ökade kraftigt under perioden, framför allt på grundnivå, vilket
framgår av tabell 18. Högskolans bedömning är att de tillfälliga platserna som skulle möta en
ökad arbetslöshet i samband med den s.k. fordonskrisen och finanskrisen skapade en stor
efterfrågan på framför allt fristående kurs.
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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.
Som en följd av de extra platserna ökade högskolan antalet studenter med 554 HST varav 393 på
grundnivå och 161 på avancerad nivå fram till 2011. 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 946 HST
sammanlagt under de tre åren 2009–2011.
Tabell 19. Användning av platser.

Förändring
2008–2011
Antal
Procent

HST

2011

2010

2009

2008

Totalt

4 376

4 235

3 963

3 822

554

14

Grundnivå

3 239

3 046

2 797

2 846

393

14

Avancerad nivå

1 137

1 189

1 166

976

161

16

Överproduktion

492

143

311

355

En mer detaljerad bild av användningen av de nya platserna visar följande, tabell 19. Under 2011
hade högskolan ökat antal platser för utbildningar till högskoleingenjör med 130 HST jämfört
med 2008. Antalet kvinnor i högskolans utbildning ökade med 334 HST och antalet studenter
inom tekniska utbildningar ökade med 257 HST. Antalet inresande inom utbytesavtal ökade med
236 studenter.
Tabell 20. Användning av nya platser.
Högskoleingenjör, HST
Kvinnor, HST
Inresande med avtal, antal
Teknik, HST

2011

2010

2009

2008

166

147

88

36

1 740 1 604

1 446

1 406

474

397

243

2 608 2 598

2 457

2 351

479

Av tabell 20 framgår att 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.

Uppdragsutbildning
Högskolans antal helårsstudenter, intäkter och kostnader för uppdragsutbildning presenteras i
nedanstående tabell.
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Tabell 21. Antalet HST i poänggivande utbildning, varav inom ramen för lärarlyftet.
2011 2010 2009 3 2008 2007
Uppdrag
30
48
19
8,4
8,7
varav lärarlyft
6,1
1,1
1,5
Tabell 22. Intäkter av uppdragsutbildning
2011
Intäkter (tkr) 15 134

2010

2009

2008

2007

23 846

28 393

27 762

45 662

Uppdragsutbildningens antal helårsstudenter minskade såväl som intäkterna jämfört med 2010,
vilket kan utläsas ur tabellerna 21 och 22. De två huvudsakliga förklaringarna till detta är
högskolans relativt stora överproduktion i den reguljära utbildningen på grundnivå och avancerad
nivå vilket medför att uppdragsverksamheten inte kunnat ges samma prioritet som tidigare. Den
andra förklaringen är att en stor del av intäkterna för uppdragsutbildningen kom från Blekinge
College och Yrkesutbildningar och dess YH-utbildningar. Denna verksamhet avyttrades vid
halvårsskiftet 2011.

Jämställdhet i utbildningen
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 23. Andel kvinnor av helårsstudenterna inom utbildningen per utbildningsområde.
Utbildningsområde

2011

2010

2009

2008

2007

Humaniora

34 %

34 %

31 %

40 %

53 %

Medicin

83 %

83 %

87 %

87 %

85 %

Naturvetenskap

19 %

15 %

14 %

14 %

20 %

Samhällsvetenskap

63 %

59 %

52 %

48 %

47 %

Teknik

26 %

27 %

27 %

26 %

24 %

Vård

85 %

85 %

87 %

88 %

87 %

Andel kvinnliga studenter per utbildningsområde uppvisar små variationer över tiden. Medicin
och vård har en hög andel kvinnliga studenter medan teknik och naturvetenskap uppvisar
motsatsen. Samhällsvetenskap uppvisar däremot en god balans mellan könen. Under perioden
2007–2011 har andelen kvinnor inom teknik legat knappt över 25 %, tabell 23. Under samma
tidsperiod har den faktiska volymen helårstudenter ökat med cirka 400 inom teknik vilket de
facto inneburit en ökning på drygt 100 kvinnliga helårsstudenter i absoluta tal.

3

I årsredovisningen för 2009 angavs felaktiga siffror för 2009.
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4. Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskningen vid BTH bedrivs inom ett brett område, men högskolan har definierat tre strategiska
insatsområden: (i) Systemteknik, speciellt med fokus på programvaruintensiva system, (ii) Hållbar
utveckling utifrån tre aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och (iii) Innovation.
BTH har från 1999 haft rätt att utfärda doktorsexamen inom det dåvarande teknikområdet, nu
har vi doktorsexamensrätten inom forskningsområdena IT med tillämpningar samt Planering och
management. Totalt har 107 doktorer i teknik examinerats sedan år 2000. Antalet professorer har
ökat, både genom befordran och nyanställning, och var i slutet av 2011 uppe i 40 stycken.
Utbildningen på forskarnivå kännetecknas av samarbeten med näringslivet och andra lärosäten,
nationellt och internationellt.
Enligt Högskoleverkets senaste Doktorandspegel har BTH högst andel nöjda doktorander
jämfört med andra svenska lärosäten. BTH har startat en egen årlig Doktorandspegel (och även
en årlig Studentspegel) för att få en mer löpande utvärdering av utbildningen, upprätthålla hög
kvalitet och kunna sätta in snabbare åtgärder vid behov.
Forskningen vid BTH utgör ca 1/3 av verksamheten räknat i pengar. BTH:s forskning rankas
som nummer sex i världen och nummer ett i EU inom system- och programvaruteknik (Systems
and Software Engineering) av tidskriften Journal of Systems and Software baserat på
publiceringar under 2004-2008. Inom området programvaruteknik har BTH också tidigare ett
erkännande bl.a. när högskolan fick en av regeringens strategiska satsningar inom IT och mobil
kommunikation, eLLIIT, tillsammans med Linköpings universitet, Lunds universitet och
Högskolan i Halmstad.
Två BTH-forskare inom hållbarhet (Sustainability Science) rankas bland de sex främsta i världen
av The Globe Sustainability Research Award när det gäller forskningens genomslag i samhället.
Ytterligare två BTH-forskare (inom matematik respektive fysik) har utnämnts till världsledande
av ryska ministeriet för utbildning och forskning (2011). Drygt 500 nominerade världen över och
BTH är det enda lärosäte med två vinnande forskare.
Regeringen har tidigare beslutat att fördelningen av forskningsmedlen till universitet och
högskolor ska ske enligt en modell med två indikatorer: externa medel samt vetenskaplig
produktion (mätt genom antal ISI-indexerade tidskriftsartiklar). BTH har skapat särskilda
incitament till forskare som publicerar sin forskning i s.k. ISI-tidskrifter med konsekvens att
antalet sådana publikationer har fördubblats. Andelen externa forskningsmedel ligger på ca 50
procent och har inte ökat under de senaste åren trots särskilda insatser och incitament.
BTH erhåller forskningsmedel från bl.a. EU, Vinnova, Stiftelsen för Kunskaps- och
Kompetensutveckling, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Sida, Tillväxtverket och Formas
inom flera forskningsområden, vilket visar på konkurrenskraftig industri- och samhällsrelevant
forskning. Högskolan har erhållit stöd från KK-stiftelsen för att bygga upp forskningsprofiler
vilket resulterat i två starka forskningsmiljöer: ”Tillämpad signalbehandling” och
”Programvarukvalitet” (BESQ). Högskolans fokus på Tillämpad IT har även inneburit en
satsning på att bygga miljöer där den tekniska kompetensen kombineras med andra
ämnesområden som till exempel hälsa och vård, ekonomi samt humaniora.
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Forskningen vid BTH bedrivs i många fall i nära samarbete med andra svenska lärosäten.
Samverkanspartners i samhället är bland annat kommuner, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge och ett antal myndigheter, t.ex. Boverket, Sida, Trafikverket, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen, Konkurrensverket, Rymdstyrelsen och
Naturvårdverket.
Forskningsområden och utbildning på forskarnivå
Forskningen på BTH sträcker sig från teknik till samhällsbyggnad, humaniora, ekonomi, och
vårdvetenskap. Forskningsområdena kan ses som en tematisk ordnad förteckning över
högskolans prioriterade insatsområden vad gäller forskning och utbildning på forskarnivå. Varje
område är huvudsakligen förankrat vid någon av högskolans sektioner, men några av områdena
spänner över sektionssgränserna.
Högskolans fakultetsnämnd ansvarar för innehållsliga och kvalitativa aspekter i utbildningen på
forskarnivå och i forskningen. Fakultetsnämnden har en speciellt utsedd doktorandkoordinator
som bl.a. är kontaktperson för doktoranderna och sektionerna i olika praktiska frågor kring
utbildningen på forskarnivå. Han är även ansvarig för bl.a. forskarhandledarutbildning och deltar
i arbetet med att följa upp individuella studieplaner. Under 2011 har fakultetsnämnden infört
regler och rutiner för årlig uppföljning av individuella studieplaner för de forskarstuderande,
rutiner vid handledarbyte, samt riktlinjer kring hur betygsnämnder bör väljas vid BTH.
BTH bedriver utbildning på forskarnivå inom följande forskarutbildningsämnen:
Datavetenskap omfattar att ur såväl teoretisk som tillämpad synvinkel analysera begrepp, metoder
och verktyg, som syftar till att göra programmering och användning av datorer enklare,
tillförlitligare och effektivare.
Datorsystemteknik vid BTH fokuserar på metoder och teorier för analys, design och
implementering av datorsystem med avsikt att uppnå hög prestanda, realtidskrav, feltolerans
och/eller kostnadseffektivitet.
Utvecklingen av digitala spel är interaktiva simulations-, visualiserings- och sonifikationssystem där
användaren av spelet kan använda erfarenheter baserade på principer från spel, narration
och/eller simulationsdesign. Specifika spel kan belysa dessa olika element till olika grad för syften
av underhållning eller för andra funktioner såsom utbildning, diagnos, analys, terapi, operationer.
Ämnet Maskinteknik utgör hållbar produktinnovation en sammanhållande övergripande
inriktning. Exempel på perspektiv och delområden är strategisk hållbar utveckling, metodik för
hållbar produktutveckling, simuleringsdriven design och olika specialdiscipliner inom
maskinteknik med relevans för den övergripande inriktningen.
Inom området Matematik med tillämpningar betonas forskning inom Liegruppanalys av icke-linjära
differentialekvationer, fuzzy logic och tillämpad kombinatorik.
Programvaruteknik behandlar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa
programvarusystem med speciell tonvikt på industriell storskalig programvaruutveckling. Ämnet
inkluderar delområden som management, kravhantering, verifiering och validering,
processförbättring, programvarukvalitet, programvaruarkitektur, modellering samt mått och
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modeller för programvaruutveckling. Empiriska metoder är centrala inom ämnesområdet för att
studera samband mellan olika storheter.
Tillämpad hälsoteknik inbegriper studier av hur hälsa ur ett individ och/eller populationsperspektiv
direkt och indirekt kan relateras till tillämpning och konsekvenser av teknik. Dessa förhållanden
kan studeras ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Vid BTH har ämnet ett särskilt fokus på hur
ämnesområdena vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin kan kombineras med
teknisk vetenskap för att främja ett bra liv.
Tillämpad signalbehandling omfattar analys av och metoder för att reducera inverkan av störningar,
brus, vibrationer och buller i signaler, att extrahera information ur signaler och att klassificera
signaler. Utveckling av algoritmer och teknik för estimering och kommunikation av signalformer
eller signalparametrar är ofta basen.
Implementering av nya algoritmer, samt
industriell applicering av nya metoder,
innovationer samt framtagande av
produkter är vårt fokus i ämnet.
Fysisk planering har sin profil förlagd till
forskning om planeringens teori, dess
praktik och om forskningsfältets normativa
värdegrund. Ämnet behandlas utifrån
tekniska, miljöstrategiska, humanistiska,
samhällsvetenskapliga, etiska och estetiska
perspektiv.

Charlotte Sennersten disputerade 2011 med
avhandlingen "Model-based Simulation Training
supporting Military Operational Processes". Charlotte
följde officerare som tränas för uppdrag i International
Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan.

Telekommunikationssystem omfattar begrepp, I avhandlingen studerade hon hur simulationsträning kan
träna team i en tredimensionell, digital miljö med
metoder och verktyg för analys, syntes och respektive roller på hemmaplan för att mentalt förbereda
utveckling av nya kommunikationssystem sig för internationella insatser och få en igenkänning av
för
nuvarande
och
framtida miljö, landskap, fordon och materiel på förhand.
kommunikationstjänster. Syftet är att ta
fram modeller för kapacitet, tillgänglighet,
säkerhet och konstruktionskvalitet hos telekommunikationssystem samt även förbättrade
lösningar för dessa system.
Ämnet interaktionsdesign vid BTH handlar om design av produkter, tjänster, platser och medier för
kommunikation och interaktion. Forskningen behandlar digitala artefakter och system och
relationen mellan digitala och fysiska dimensioner i ny teknik. Vid BTH finns tre fokusområden
inom interaktionsdesign, nämligen Explorativ interaktionsdesign, Digital spelutveckling samt
Tekniken i praktiken.
Industriell ekonomi och management vid BTH har en inriktning mot innovation, entreprenörskap och
affärsutveckling. Detta inbegriper studier av hur interna och externa förhållanden påverkar
ekonomisk måluppfyllelse och konkurrensförmåga i affärsverksamhet. Det kan handla om att
studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå företagets strategiska mål eller studier av
marknadsmässiga eller andra externa villkor för entreprenörens, företagets eller industrins
innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt.
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Teknovetenskapliga studier är ett brett och tvärvetenskapligt ämne som ur teknikvetenskapliga
genusforskningsperspektiv studerar relationer mellan teknik, vetenskap, politik och samhälle samt
mellan människa och maskin. Med teknik avses främst informations- och kommunikationsteknik
samt medieteknik.
Utbildningen på forskarnivå 2011
Vid BTH finns det idag ca 100 inskrivna forskarstuderande, och de. senaste fyra åren har ca 50
nya doktorer tagit sin examen vid BTH. Utbildningen på forskarnivå vid BTH ska hålla hög
internationell klass, och de flesta av avhandlingarna baseras på material som är publicerat i
internationella vetenskapliga tidskrifter och forskningskonferenser av hög kvalitet.
Tabell 24. Antal nyantagna till utbildning på forskarnivå uppdelat på kvinnor och män.
2011

2010

2009

2008

2007

Kvinnor

7

4

18

8

1

Män

11

21

18

16

21

Totalt

18

25

36

24

22

Under 2011 antogs 18 nya doktorander till utbildning på forskarnivå. Av dessa är sju kvinnor och
11 män vilket kan utläsas ur tabell 24. Detta är en förändring jämfört med 2010, då endast fyra
kvinnor antogs och 21 män. Under de gångna fem åren har det genomsnittliga antalet nyantagna
kvinnliga doktorander varit knappt åtta per år. Under 2010 och 2011 har det totala antalet nya
doktorander minskat vilket är en effekt av minskade möjligheter till externfinansierade
forskningsprojekt.
Tabell 25. Antal doktorander inskrivna vid BTH uppdelat på män och kvinnor.
2011

2010

2009

2008

2007

Kvinnor

38

44

43

36

37

Män

81

80

68

72

74

Totalt

119

124

111

108

111

Det totala antalet inskrivna forskarstuderande minskade något under 2011, vilket framgår av
tabell 25. I BTH:s forskningsstrategi ingår målet att öka antalet forskarstuderande ytterligare, men
en ökning förutsätter möjligheten att externfinansiera forskningsprojekt i större utsträckning än
vad som är möjligt idag. Vid BTH finns 10 industridoktorander. Av dessa är nio helt eller delvis
anställda i företag eller i övriga samhället.
Tabell 26. Antal doktorander inskrivna vid andra lärosäten men verksamma vid BTH.
2011

2010

2009

2008

2007

Kvinnor

10

8

8

12

15

Män

0

2

4

4

8

Totalt

10

10

12

16

23

Av tabell 26 framgår att det vid högskolan finns 10 doktorander som är anställda vid BTH men är
inskrivna som forskarstuderande vid andra högskolor och universitet. Samtliga är kvinnor och
verksamma främst inom områdena vård, medicin och företagsekonomi.
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Tabell 27. Antal utfärdade doktorsexamina från BTH
Doktorsexamen

2011

2010

2009

2008

2007

Kvinnor

6

1

0

6

3

Män

9

5

4

13

13

Totalt

15

6

4

19

16

Tabell 28. Antal utfärdade licentiatexamina
Licentiatexamen

2011

2010

2009

2008

2007

Kvinnor

5

2

1

7

4

Män

6

6

6

10

10

Totalt

11

8

7

17

14

Under 2011 utfärdades 15 doktorsexamina och 11 licentiatexamina vid BTH vilket framgår av
tabellerna 27 och 28. Generellt har BTH stora variationer i antal doktors- och licentiatexamina
under åren, vilket är en effekt av att det totalt sett bara är drygt ett 100-tal forskarstuderande
inskrivna vid BTH. Det kan också noteras att det är relativt jämn könsfördelning bland dem som
har avlagt en forskarexamen vid BTH under 2011.
Tabell 29. Genomsnittlig nettostudietid (månader) för licentiat- resp. doktorsexamen.
2011

2010

2009

2008

2007

Licentiatexamen

30

33

24

34

38

Doktorsexamen

39

37

55

55

48

Nettostudietiden för en licentiatexamen var 2011 ca 30 månader och för en doktorsexamen 39
månader, tabell 29. Nettostudietiden för licentiatexamen är något längre än den nominella tiden
på 24 månader. Detta är generellt inget större problem eftersom de flesta forskarstuderande
fortsätter mot en doktorsexamen. Den genomsnittliga nettostudietiden för en doktorsexamen är
klart under den nominella studietiden på 48 månader. Det är ett utslag av en relativt liten
population. Under de senaste fem åren är den genomsnittliga studietiden 47 månader för en
doktorsexamen.
Vid BTH finns totalt ca 55 personer som är kompetenta som huvudhandlare för
forskarstuderande, fördelade på ca 35 professorer och ca 20 docenter. Varje huvudhandledare har
ansvar för i genomsnitt två doktorander. Därutöver är det ca 90 lektorer som kan vara
handledare.

Jämställdhet
Generellt har andelen kvinnor inom utbildning på forskarnivå legat kring 1/3 under många år
vilket är en relativt hög andel för att vara inom det tekniska området. Tyvärr sjönk andelen med
3 % under 2011 men det finns inget som tyder på att denna minskning håller i sig över tiden.
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Tabell 30. Andel kvinnor inom utbildningen på forskarnivå.
Områden
F.d. tekniskt 4

2011
32 %

2010
35 %

2009
39 %

2008
33 %

2007
34 %

Vid utlysningen av doktorandtjänster uppmuntras speciellt sökande av underrepresenterat kön.
Utöver detta har inga specifika åtgärder vidtagits för att jämställdhetsaspekten ska beaktas i
utbildningen på forskarnivå.

Publikationer
Under de tre senaste åren har högskolan särskilt satsat på att stimulera publiceringar av hög
kvalitet i ISI-indexerade tidskrifter. Ett resultat av detta är att antalet ISI-indexerade
tidskriftsartiklar har ökat markant.
Från 2008 till 2010 fördubblades antalet ISI-tidskriftsartiklar från 27 till 59. Trenden håller i sig
även 2011 med 56 ISI-indexeringar vid årsskiftet 2011/2012 trots att det ofta dröjer många
månader innan en tidskriftsartikel är indexerad. Generellt är att ca 2/3 av alla tidskriftartiklar från
BTH publiceras i ISI-indexerade tidskrifter. För konferensartiklar är tendensen att lite drygt var
tredje konferensartikel publiceras i ISIindexerade tidskrifter.

2011 utsåg Ryska Ministeriet för utbildning och vetenskap
39 ledande forskare i världen att få forskningsanslag för att
arbeta vid ryska universitet.
Bland vinnarna är matematikern, professor Nail Ibragimov,
och fysikern, professor Oleg Rudenko som båda arbetar
vid BTH. Bidragen är på upp till 150 miljoner rubel (cirka
33 miljoner kronor) vardera, för forskning under 2011–
2013.
I tävlingen deltog sammanlagt 517 ledande forskare i
världen och 176 ryska läroanstalter för högre utbildning.
BTH är det enda lärosätet att ha två pristagare.

Det finns en tydlig skillnad mellan de
tekniska områdena och de icke-tekniska
vad gäller publicering. De tekniska
områdena publicerar i större utsträckning
konferens- och tidskriftsartiklar, både vad
gäller absoluta tal och räknat per forskare.
Ett klart trendbrott utanför det tekniska
området är sektionen för hälsa, som har
signifikant ökat antalet publikationer i ISIindexerade tidskrifter från sju stycken
2010 till 18 stycken 2011.

Mobilitet

BTH är inom alla sina forskningsområden
mycket aktiv inom den internationella
forskningen
via
publikationer,
gästforskare och annan form av utbyte. Under 2011 har ett flertal forskare/lärare besökt
utländska partnerlärosäten i b.la. USA och Kina. Forskare deltar också aktivt som vetenskapliga
granskare av journalartiklar och konferensbidrag samt ingår som medlemmar i olika
internationella vetenskapliga kommittéer.
BTH har under 2011 samarbetat med universitet i Öst- och Västafrika där projekten i huvudsak
delfinansieras av Sida. Andra finansiärer är Rockefeller Foundation och olika länders regeringar.
Här har BTH också kunnat följa studenternas utbildning på forskarnivå som lett fram till
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.
4
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doktorsexamen men också vidare genom postdoc-tjänster som bedrivits parallellt på
partneruniversiteten.
Ett antal av de doktorander som med internationell bakgrund som disputerat vid BTH under
2011 har fått anställning vid svenska företag.
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5. Samverkan och innovation
En väl fungerande Kunskapstriangel med integration mellan forskning, utbildning och innovation
som leder till nyttiggörande av framför allt forskningsresultat är en av huvudutmaningarna för
högskolorna och universiteten. För att klara detta behövs ”dual excellens” som kombinerar
traditionell akademisk excellens och excellens i nytta för näringsliv och samhälle.
Vid BTH har flera utvecklingsinsatser genomförts under de senaste åren. Kopplingen mellan
utbildning och forskning har stärkts, bl.a. genom att aktuella och för näringslivet relevanta
forskningsfrågor blir en del av studentarbetena. Större inslag av entreprenörskap ges i
utbildningsprogrammen och det är praktiskt möjligt att under sin studietid starta och utveckla
egna verksamheter.
BTH:s forskning sker ofta i samverkan med näringsliv och offentliga parter. Redan initialt när
forskningsfrågorna formuleras, är det viktigt att ha med behovssidan och perspektivet kring
innovation. Nya stora satsningar sker vid högskolan där detta är mycket centrala begrepp. Under
senaste året har BTH också satsat avsevärt både på innovation som ämne och som praktisk
process för att kommersialisering ska bli ett tydligt nästa steg.
Samarbete med det omgivande samhället
genomsyrar verksamheten. Samarbeten med
andra lärosäten, industrin och även myndigheter
återfinns på flera
nivåer. Allt från
forskningsprojekt, utbildningsprojekt, uppdragsutbildningar, studenter som utför examensarbete
till tekniska diskussioner förekommer.

Mål och strategi
Av BTH:s vision framgår att innovation utgör ett
av högskolans profilområden vilket innebär att
det är ett prioriterat område både inom
utbildnings- och forskningsverksamheten. I
tillägg signalerar visionen att innovation är en
viktig aspekt i all verksamhet inom BTH och att
det ska finnas ett starkt praktiskt innovationsstöd
för forskare, lärare och studenter inom BTH.

Utbildning

2011 skrev BTH avtal med en myndighet, Hanban, under
kinesiska utbildningsdepartementet om att etablera ett
Konfuciusinstitut vid BTH. Liknande institut finns på ca 320
andra universitet i världen och syftar främst till att utbilda i
kinesiska språket och kinesisk kultur.
Den 8 augusti 2011 öppnades Konfuciusinstitutet vid BTH
med en ceremoni på högskolans huvudcampus i Karlskrona.
Etableringen av institutet vid BTH är resultatet av ett
långsiktigt samarbete mellan BTH och Kunming University
of Science and Technology och mellan Blekinge län och
Yunnanprovinsen.

BTH erbjuder flera program och kurser som anknyter till utvecklingsarbete inom olika områden
som digital media (speciellt digitala spel), programvaruteknik och maskinteknik vilka kan sägas
koppla an till innovationsområdet i vid mening. Tre utbildningsprogram med explicit fokus på
innovation är på grundnivå Kandidatprogrammet i ekonomi med inriktning mot innovation och
affärsutveckling och på avancerad nivå masterprogrammen Innovation, entreprenörskap och
affärsutveckling och Hållbar produkt- och tjänsteinnovation.
Utbildningarna bygger på en nära kontakt med det omgivande samhället. Sedan tidigt 1990-tal har
teknikinstitutionerna och sektionerna ett nära samarbete främst beroende på den höga andelen
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projektkurser inom BTH:s programvarutekniska, datavetenskapliga och civilingenjörsutbildningar, samt samarbete inom examensarbeten på främst masternivå. Under 2011 har ett drygt
100-tal studenter deltagit i projektkurser i samarbete med industri och näringsliv.

Forskning
Svenskt Näringslivs Doktorandbarometer 2011 visar att forskarexaminerade från BTH är bäst på
att utveckla flest kommersiella tjänster. 29 % av doktoranderna vid BTH har bidragit till
kommersiella tjänster, nationellt ligger snittet på 8 %. Vidare har 14 % av doktoranderna vid
BTH bidragit till kommersiella produkter, och med det är BTH tvåa i landet efter Uppsala (15 %,
nationellt snitt är 8 %).
Som exempel på samverkan inom forskningen kan nämnas högskolans medverkan i det Vinnovaoch 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, Axis Communications, Softhouse Consulting Baltic och Lunds universitet.
BTH:s forskning med direkt fokus på innovationsområdet bedrivs i första hand inom industriell
ekonomi med innovationsinriktning och produktutveckling med inriktning mot hållbar produktoch tjänsteinnovation.
BTH bedriver forskning med direkt fokus på innovationsområdet inom flera ämnen.
För att överbrygga gränserna mellan olika sektioner och ämnen har forskningscentrat SPIRIT
(Center for Sustainable Product-Service System Innovation) skapats tillsammans med ett antal
företagspartners.

Praktisk innovation
Med de senaste årens betoning av innovation (och entreprenörskap) har rollen för högskolan i
innovationssystemet förändrats. Högskolelagens förtydligande att högskolans samverkansuppgift
också innefattar uppgiften att verka för att forskningsresultat från högskolan kommer till nytta,
innebär att högskolan måste vara mer proaktiv i sin traditionella roll som en del av
innovationssystemets kunskapsinfrastruktur. Detta kan också ses som att högskolan ges en roll
även i innovationssystemets stödstruktur.
BTH har en drivande, tydlig och professionell roll i det regionala innovationssystemet. Detta har
manifesterats bl.a. genom bildandet av BTH Innovation som idag medverkar i och driver ett antal
projekt direkt kopplade till utvecklingen av det regionala innovationssystemet och BTH:s roller i
detsamma. Inom ramen för sin roll som kunskapsproducent arbetar högskolan sedan ett år
tillbaka med ett regionalt projekt som bl.a. syftar till att utveckla och tydliggöra högskolans
erbjudanden gentemot företag och andra organisationer speciellt med avseende på kunskap för
innovations- och utvecklingsverksamhet.
BTH driver också korta affärsutvecklingsprojekt, s.k. Proof-of-Concept projekt, där en idébärare
samspelar med affärs- och teknikutvecklare, användare och kommersiella aktörer för att skapa,
nya bärkraftiga affärskoncept vilka kan ligga till grund för nya företag och affärer. BTH står
härvid för projektledningen och svarar också för de utvecklingsresurser (bl.a. i form av studenter)
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som tillförs. Efter avslutat projekt kan idébäraren i lyckade fall starta sin verksamhet eller
fortsätta det kommersiella utvecklingsarbetet med stöd från andra aktörer i det regionala
innovationssystemets stödstruktur såsom t.ex. Blekinge Business Incubator (BBI).
BTH fungerar på detta sätt som en regional förinkubator där olika idéers affärsmässighet
systematiskt undersöks och utvecklas. Verksamheten är tillgänglig för BTH:s forskare, lärare och
studenter, men också för externa idébärare vars idéer anknyter till BTH:s kompetens och
profilområden.
Arbetet för att utveckla och tydliggöra BTH:s roll i det regionala innovationssystemet sker i första
hand genom samarbete med en lång rad regionala aktörer i olika externfinansierade projekt.
Genom dessa projekt ges möjlighet att samordna och tydliggöra olika aktörers insatser, roller och
stödprocesser vilket bidrar till att stärka och effektivisera det regionala stödet för innovation och
entreprenörskap.
Det mest omfattande av de olika samarbetsprojekt som BTH för närvarande medverkar i utgörs
av projektet Innovativa Blekinge vilket startades under 2011 med stöd från EU:s strukturfonder.
Projektet, som omsätter närmare 28 mkr (inkl. parternas medfinansiering) över tre år, leds av
BTH och i projektet medverkar också TelecomCity, Netport, BBI, Ronneby kommun,
Landstinget, Region Blekinge samt Media Evolution. Det övergripande syftet 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 Proof-of-Concept projekt, inom de fyra områdena
Mobil ICT, Digitala upplevelser, Hälsa/Vård och ICT samt Hållbar produktionsteknik vilka
samtliga anknyter till BTH:s kompetensområden.
Utvecklingen av de inblandade aktörernas arbetssätt sker inom ramen för det andra
huvudprojektet vilket getts namnet ”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. Mer konkret görs insatser för att utveckla den metodik som används av olika
aktörer i innovationssystemet, samordna och utveckla processer inom och mellan olika aktörer,
utveckla och synliggöra visualiserings-, prototyp- och testresurser i regionen, utveckling av fysiska
miljöer, utveckling av stöd för internationalisering samt insatser för att etablera ”Innovativa
Blekinge” som ett varumärke.
Ett samarbete av en delvis annorlunda karaktär utgörs av Innovationskontor Syd (IKS) där de
fem lärosätena i Skåne-Blekinge (Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad,
SLU Alnarp samt Blekinge Tekniska Högskola) samspelar i frågor som rör hur
kommersialiseringen av forskningsresultat från lärosätena kan stödjas. Genom IKS ges en
välkommen möjlighet till erfarenhetsutbyte samtidigt som BTH på detta sätt får tillgång till
resurser och verktyg för arbetet med att nyttiggöra resultaten från forskningen inom BTH. Via
IKS har också ett större projekt, ”Entreprenörskap i Innovationsarenor”, för att utveckla
metodiken kopplat till kommersialiseringen av forskningsresultat, påbörjats under året med stöd
från EU:s strukturfond.
Det bör även nämnas att samarbete, i första hand med företag, också sker kopplat till den
utbildning och forskning kring innovationer som sker vid BTH. Bland annat har man inom
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masterprogrammet i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling byggt upp olika former av
samarbete med en grupp som innefattar ett 20-tal företag i regionen.
I flera av de externa projekt som BTH bedriver består kärnan i verksamheten av Proof-ofconcept (PoC) projekt kopplade till olika sektorer. Under året har verksamheten breddats från ett
huvudsakligt fokus på mobila tjänster till att också omfatta områdena Digitala upplevelser,
Hälsa/Vård och IT, Kreativa och kulturella näringar samt Hållbar produktionsteknik. Denna
breddning har konsekvenser för resultaten av PoC-projekten. Trots att BTH under 2011
genomfört fler projekt än någonsin (15 avslutade projekt) har endast två nya företag skapats.
Detta beror till viss del på oron på finansmarknaden men hänger också samman med projektens
karaktär. Flera PoC har varit inriktade har mot processförbättringar och värdeadderande tjänster i
befintliga företag (hållbar produktionsteknik) vilka resulterat i produktivitetsökningar snarare än i
nya företag och affärer.
Vidare har BTH genomfört ett antal PoC-projekt som berört olika former att tjänsteutveckling
med koppling till offentliga sektorn (”Hälsa/vård och IT” samt Kreativa och kulturella näringar).
Dessa projekt kan på längre sikt ge upphov till verksamhetsförbättringar men resulterar sällan i
nya företag. Det är dessutom ofta så att de affärs- och verksamhetsmässiga villkoren inom dessa
områden gör att det tar lång tid att förverkliga potentialen i de koncept vi medverkat till att
utveckla.
I tillägg till ovanstående kan nämnas att BTH inom ramen för PoC-verksamheten bedömt
närmare 100 idéer vilket har ett värde för idébärarna även om deras idéer inte blir föremål för ett
PoC-projekt.
Tabell 31. PoC-verksamhet vid BTH.
2011
Nystartade PoC
Pågående PoC vid årets ingång
Pågående PoC vid årets utgång
Avslutade PoC
Antal nya produkter / affärer

-därav nystartade företag

Antal företag med fokus på ökad produktivitet
PoC med idébärare från BTH

2010

16
6
7
15
7
2
4
6

10
7
6
11
7
6
3

2009
14
0
7
7
8
5
1

Förutom PoC-verksamheten omfattar innovationsstödet inom BTH insatser för att stimulera
forskare, lärare och studenter till entreprenörskap och innovation. Detta sker genom
informationsinsatser, seminarier och, vad gäller studenterna, genom BTH:s medverkan i olika
utbildningar. Under året har ett antal aktiviteter främst riktade mot högskolans studenter
genomförts inom ramen för olika projekt (”Ungas innovationskraft”, ”Entreprenörskap inom
vård och omsorg” samt ”Främjande av innovation och entreprenörskap”) vilka samlat närmare
500 deltagare. Insatser har vidare gjorts för att stimulera till medverkan i affärsplanetävlingen
Venture Cup. Tyvärr tvingas BTH här konstatera att förra årets stora ökning i antal bidrag (från
fyra bidrag 2009, till 21 bidrag fördelade på 29 deltagare 2010) inte har kunnat vidmakthållas och
att antalet bidrag 2011 (etapp 1) stannade vid 14 bidrag fördelade på 20 deltagare. Icke desto
mindre var två av bidragen bland dem som nominerades som pristagare för bästa affärsidé.
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BTH erbjuder dessutom såväl personal som studenter individuell rådgivning kopplat till olika
kommersialiseringsprojekt. Högskolan har här kunnat notera ett ökat intresse under året och ett
60-tal studenter har fått individuell rådgivning (att jämföra med 35 under fjolåret). På
forskningssidan är trenden den omvända och under året har endast 6 enskilda forskare utnyttjat
vårt stöd (mot 13 under fjolåret).
BTH var 2011 värd för den tredje nationella
ämneskonferensen i Industriell Ekonomi. Konferensen
arrangerades för tredje året i rad och har tidigare år
arrangerats av KTH och Chalmers.
Temat för konferensen var innovation, IKT och
internationalisering. Utgångspunkten var att industriella
ingenjörer och ekonomer möter många nya behov i
företagen och skapar dynamiska utgångspunkter för en
kraftfull innovativ utveckling. IKT har en ovärderlig
betydelse framtidens företag och genererar utmaningar på
såväl nationell som internationell basis.

såväl som med andra delar av BTH.

Nya verksamheter
BTH har under 2011 påbörjat arbete
inom sju nya projekt som exempelvis
mobila tjänster, digitala upplevelser,
hälsa/vård
och
IT,
hållbar
produktionsteknik,
metodik
för
kommersialisering
av
forskning,
inspirationsaktiviteter kring entreprenörskap inom vård och omsorg samt stimulans till entreprenörskap bland studenter.
Samtliga är externt finansierade och
innebär samarbete med externa aktörer

Bland årets resultat kan också nämnas den mobila applikationen ”Augment” som utvecklats inom
ramen för ett PoC-projekt baserat på en idé formulerad av BTH-forskare. Applikationen erbjuder
rörelsehindrade mobil tillgång till användargenererad information om hinder i stadsmiljön vilken
presenteras på en karta. Applikationen har blivit utsedd till Best Practice inom EU och kommer
sannolikt att testas både i Italien och i Spanien.
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.
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6. Personal, jämställdhet och studentinflytande
Kompetensförsörjning
BTH gör kontinuerligt processöversyner för att effektivisera stödet till kärnverksamheterna
utbildning och forskning. Detta sker för att uppnå målet att vara en effektiv och professionell
stödjande organisation. Under året har det t.ex. skett en översyn av myndighetens IT-stöd.
Översynen resulterade i en samordnad central IT-avdelning.
BTH arbetar för att uppnå målet att vara en attraktiv arbetsplats med en kultur som genomsyras
av innovation, utveckling, lärande, engagemang, hjärna, hjärta, hand och humor. För att alla
anställda ska känna sig som en väsentlig del i BTH:s verksamhet skriver rektor veckomail till
personalen och inbjuder till frukostmöten/seminarier med sektioner och enheter. Det genomförs
även introduktionsdagar för nyanställda.
Högskolans kompetensförsörjningsplan innehåller ett antal rekryteringsmål vilket bl.a. innebär att
öka andelen manliga lektorskompetenta inom vårdområdet samt att försöka rekrytera gäst- eller
adjungerade professorer inom alla våra vetenskapsområden. Högskolan har inte nått målet att öka
antalet manliga lektorskompetenta inom området vård. När det gäller målet att rekrytera gästeller adjungerade professorer inom alla våra områden så har lärosätet rekryterat en adjungerad
professor och en gästprofessor inom området teknik.
Högskolan har arbetat för att öka andelen disputerade lärare i organisationen bland annat genom
att vara restriktiva vad gäller utlysning av adjunktsanställningar. Detta har resulterat i en ökning av
antalet professorer och lektorer samt en minskning av antalet adjunkter. Ökningen har skett inom
teknikvetenskapsområdet som en förstärkning av den tekniska profilen.
Under verksamhetsåret har en professor inom området teknik anställts. Kärnkompetensens
personalvolym omfattar mätt i helårsekvivalenter 32 professorer, 88 universitetslektorer, 83
universitetsadjunkter och 73 doktorander. Detta innebär att andelen forskningsutbildade lärare,
mätt i helårsekvivalenter, är cirka 59 procent av lärarvolymen.
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 2011 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 uppnås en generellt sett högre kompetens bland personalen
vilket borde främja lika villkor för alla.
Tabell 32. Antal personår uppdelat på personalkategorier.
2011

Professor
32,0 (13 %)
Lektor*
87,9 (31 %)
Adjunkt
82,9 (42 %)
Doktorand
72,6 (40 %)
Timlärare/amanuenser
1,1 (100 %)
T/A-personal
200,7 (58 %)
Totalt BTH
477,2 (45 %)
Siffrorna inom parentes anger andelen kvinnor.
* I detta antal ingår forskarassistenter och postdoc.

2010

30,0 (13 %)
85,0 (31 %)
87,6 (45 %)
70,6 (39 %)
1,7 (100 %)
211,5 (59 %)
486,5 (46 %)
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2009
30,8 (11 %)
83,6 (30 %)
82,7 (45 %)
63,5 (38 %)
3,7 (69 %)
194,3 (61 %)
458,5 (46 %)

2008
28,9 (16 %)
79,2 (28 %)
83,2 (49 %)
56,3 (33 %)
3,3 (66 %)
188,7 (62 %)
439,5 (47 %)

2007
25,9 (19 %)
74,2 (28 %)
85,4 (50 %)
51,8 (31 %)
4,1 (43 %)
190,5 (63 %)
431,9 (48 %)
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Högskolans mål är att mest öka kärnkompetensen inom tekniskt område. Under året har
professorer och lektorer ökat och adjunkter minskat inom tekniskt område. Detta stämmer med
högskolans strategi. Inom övriga områden har professorer och lektorer minskat. Detta förklaras
av en ändrad verksamhetsinriktning med ett ökat teknikinnehåll. T/A-personalen har minskat till
följd av effektiviseringsåtgärder som sammanslagningen av två campus inneburit. Även detta
ligger i linje med högskolans strategi då minskade gemensamma kostnader är ett mål. Detta
framgår av tabell 32.
Tabell 33. Antal individer uppdelat på personalkategorier per den sista oktober.
2011
2010
2009
Professor**
46 (15 %)
46 (13 %)
45 (13 %)
Lektor*
100 (28 %)
99 (26 %)
89 (28 %)
Adjunkt
101 (41 %) 101 (44 %)
93 (47 %)
Doktorand
74 (43 %)
71 (42 %)
70 (42 %)
Timlärare/amanuenser
3 (67 %)
9 (89 %)
9 (77 %)
T/A-personal
255 (58 %) 266 (59 %)
234 (61 %)
Totalt BTH
579 (46 %) 592 (47 %)
540 (47 %)
Siffrorna inom parentes anger andelen kvinnor.
* I detta antal ingår forskarassistenter och postdoc
** I detta antal ingår gästprofessorer, adj professorer och forskningsledare

2008
39 (12 %)
81 (27 %)
95 (49 %)
59 (38 %)
7 (85 %)
227 (60 %)
506 (47 %)

2007
35 (14 %)
83 (22 %)
107 (50 %)
49 (37 %)
13 (53%)
226 (65 %)
513 (48 %)

Till kategorin professorer räknas forskningsledare. Dessa personer är i huvudsak professorer som
uppnått pensionsålder men fortsätter sin yrkesbana. Forskningsledare, adjungerade professorer
och gästprofessorer har ofta en lägre tjänstgöringsomfattning. I tabell 33 ovan är åtta
forskningsledare, två adjungerade professorer och tre gästprofessorer medräknade.
Tabell 34. Rekrytering av kärnkompetens 2008–2011.
2011

2010
Antal
kvinnor Mål

2009
Antal
Utfall kvinnor Mål

Antal
Utfall kvinnor

Mål

Utfall

Teknik / Vård

4

19

9

6

13

5

10

10

4

10

12

2

Övriga områden

2

5

3

2

4

2

2

4

2

2

3

2

Totalt

6

24

12

8

17

7

12

14

6

12

15

4

Kärnkompetens

Utfall

2008
Antal
kvinnor Mål

Naturvetenskap/

I tabellen ingår endast nyrekryterad tillsvidareanställd personal (ej befordrade professorer eller lektorer).

Som framgår av tabell 34 har högskolans rekrytering av kvinnliga lärare ökat från 40 % till 50 %.
Av de nio kvinnorna inom naturvetenskap/teknik/vård är fem inom området teknik. Tre av
kvinnorna är disputerade. Detta är positivt men generellt kvarstår emellertid den sneda
könsfördelningen inom teknikområdet vilket även framöver förväntas vara ett problem. Som
framgår av tabellen har BTH lyckats att rekrytera över målet när det gäller kärnkompetensen.
Den stora skillnaden mellan mål och utfall förklaras av att endast rekrytering p.g.a. expansion är
medräknad i målet. Detta gäller även tidigare år. I högskolans kompetensförsörjningsplan delas
planerad rekrytering upp i rekrytering p.g.a. expansion av verksamheten och rekrytering p.g.a.
pensionsavgångar. I tabellen redovisas endast tillsvidareanställd personal. En lärare kan dock ha
rekryterats tidigare år men ej fått en tillsvidareanställning p.g.a. ej genomgången
högskolepedagogisk utbildning. Ett stort antal har blivit tillsvidareanställda under 2011 efter
avklarad utbildning. Under 2011 togs möjligheten bort att tidsbegränsa lärare med anledning av ej
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genomförd högskolepedagogisk utbildning. Övergångsreglerna tillät endast ett år för att
genomföra utbildningen. Högskolan har därför uppmuntrat lärare att klara av sin utbildning i
snabbare takt än tidigare.
Tabell 35. Antal kvinnor bland nyrekryterade lärare per lärarkategori.
Områden
År
2011

2010

2009

2008

2007

Tekniskt Övrigt

Professorer

0 (1)

0 (0)

Lektorer

3 (5)

1 (1)

Adjunkter

3 (10)

5 (7)

Professorer

0 (2)

0 (0)

Lektorer

0 (2)

3 (6)

Adjunkter

0 (2)

4 (5)

Professorer

0 (1)

1 (1)

Lektorer

2 (4)

2 (4)

Adjunkter

1 (3)

1 (1)

Professorer

0 (4)

0 (0)

Lektorer

2 (7)

1 (1)

Adjunkter

0 (2)

1 (3)

Professorer

1 (3)

0 (1)

Lektorer

0 (6)

1 (4)

Adjunkter

0 (1)

0 (0)

I tabellen ingår endast tillsvidareanställningar. Totalt antal nyrekryterade lärare för respektive område anges inom
parentes.

Inom tekniskt område har högskolan rekryterat sex kvinnliga lärare under året, se tabell 35. Se
även kommentarerna till tabell 34.
Tabell 36. Andel kvinnor bland akademiska ledare efter befattning och kön.
2011
2010
2009
Befattning

Andel
kvinnor

Totalt
antal
individer

Andel
kvinnor

Totalt
antal
individer

Andel
kvinnor

2008
Totalt
antal
individer

Andel
kvinnor

Totalt
antal
individer

Rektor inkl pro, vice
33 %
3
50 %
4
40 %
5
40 %
5
Dekan inkl pro
25 %
4
25 %
4
25 %
4
25 %
4
Sektionschef
40 %
5
20 %
5
40 %
5
50 %
4
Studierektor
54 %
13
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 årets slut.

Andelen kvinnor bland akademiska ledare är i stort sett oförändrad sedan tidigare år vilket
framgår av tabell 36. Det rör sig om ganska få individer så en förändring får stort procentuellt
genomslag men i allt väsentligt råder här en jämn könsfördelning. Ett uttalat mål för BTH är en
jämnare könsfördelning för denna grupp av anställda.
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Tabell 37. Rekryterade och befordrade professorer.
Område
2011 2010 2009 2008 2007
Tekniskt

5 (0)

3 (0)

4 (1)

4 (0)

3 (1)

Övrigt

0 (0)

0 (0)

2 (1)

0 (0)

1 (0)

Totalt

5 (0)

3 (0)

6 (2)

4 (0)

4 (1)

Antal kvinnor anges inom parentes.

Enligt tabell 37 har under året fyra universitetslektorer blivit befordrade till professorer och en
nyrekryterats. Samtliga är inom tekniskt område. Det fanns inga kvinnliga sökande. När det gäller
de befordrade professorerna var alla sökande män. En åtgärd som genomförs för att rätta till
obalansen är att aktivt stödja kvinnor att söka lärosätets olika meriteringsprogram för att uppnå
behörighet som docent och professor.
Behålla och utveckla kompetens
Planerad kompetensöverföring har skett från medarbetare som p.g.a. pension slutar sin
anställning till nya utsedda personer som kommer att överta dessa arbetsuppgifter.
Olika områden har identifierats vilka är i behov av fler kompetenta lärare. Till viss del har detta
kunnat lösas genom kompetensväxling av lärare inom närliggande kompetensområden
Ett meriteringsprogram för att stödja utvalda lärare att uppnå behörighet som docent och
professor har avslutats under 2011. I programmet deltog åtta doktorer, varav sex kvinnor, för att
meritera sig till docentur. Av dessa åtta har en utnämnts till docent och en har ansökt om
docentur. Övriga planerar att ansöka under 2012 eller 2013. Vidare ingick tre docenter som skulle
meritera sig till professor, alla män. Av dessa har två blivit professorer under 2011.
BTH har sedan tidigare tecknat en ramöverenskommelse med OFR och SACO med anledning av
ändrad avgift till Trygghetsstiftelsen. I likhet med tidigare år har samtlig personal erbjudits att
söka trygghetsmedel. Under 2011 har fem personer erhållit trygghetsmedel. Trygghetsmedel har
kunnat sökas för överföring av kompetens/erfarenhet, kompetensutveckling och allmän
kompetenshöjning av icke högskoleutbildad personal, fristående kurser samt
forskningsförberedande plan inför utbildning på forskarnivå.

Likabehandling och jämställdhet
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.
Vid BTH finns en likabehandlingsplan för personal och studenter fastställd för perioden 2011–
2013. Planen gäller för både personal och studenter. Enligt lagen revideras de delar i planen som
omfattar studenter varje år och övriga delar ses över vart tredje år.
Likabehandlingsarbetet sker i samverkan mellan ledning, chefer, medarbetare och studenter. Av
verksamhetsuppdraget framgår att sektioner och enheter i sina årliga verksamhetsplaner ska
beskriva hur man aktivt arbetar för att främja likabehandling.
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Enligt likabehandlingsplanen ska det utses jämlikhetsombud på alla sektioner/enheter som
tillsammans bildar jämlikhetsgrupp. Dessa personer ansvarar för att likabehandlingsfrågor
aktualiseras i olika forum och att hänsyn tas i beslutsfattandet. Arbetet med att utse
jämlikhetsombud har påbörjats under året.
Inom området teknik har det under året rekryterats tre kvinnliga lektorer och tre kvinnliga
adjunkter. Generellt kvarstår emellertid den sneda könsfördelningen inom teknikområdet.
Inom jämställdhetsområdet deltar högskolan i EU-projektet GENIS-lab, 2011–2014, vars syfte är
att öka kvinnors medverkan, inflytande och deltagande på tekniska fakulteter vid universitet i
Europa. En intervjustudie av utvald personal vid högskolan har genomförts.
En ny civilingenjörsutbildning med hållbarhetsprofil har marknadsförts under året med syfte att
jämna ut könsfördelningen mellan sökanden av olika kön.
I ”Handlingsplan breddad studentrekrytering 2009–2012” anges att 20 % av antagna till
sjuksköterskeprogrammet ska vara män hösten 2011. Andelen antagna män var 23 % vilket
innebär att detta mål uppfyllts och utfallet varit positivt.
Det tvärsektoriella samarbetet har ökat inom BTH avseende framtagning av utbildning inom
tillämpad hälsoteknik och forskningssamarbeten och gemensamma forskningsansökningar.
För att minska avhoppen bland kvinnor inom tekniska utbildningar har BTH fokuserat mer på
att studenterna möter profilämnena tidigt i sin utbildning, samt att de möter kvinnliga lärare tidigt
i sin utbildning. Vi tror att detta upplägg har en positiv påverkan på att behålla speciellt kvinnliga
studenter.
Högskolans rekrytering av kvinnliga lärare har ökat från 40 % till 50 %. Högskolan har rekryterat
23 lärare varav 12 är kvinnor. Av dessa lärare är sex kvinnor inom teknikområdet.
Tre universitetsadjunkter har blivit befordrade till universitetslektorer varav två är kvinnor inom
teknikområdet. Andelen kvinnliga studierektorer har ökat något.
I tabellerna 32 och 33 kan man se hur könsfördelningen ser ut uppdelat på personalkategorier
och vetenskapsområden. Totalt bland antalet anställda vid högskolan råder jämvikt mellan
kvinnor och män. Däremot inom personalkategorierna professor, lektor och doktorand behövs
det fler kvinnor. För att man ska kunna säga att det råder en jämn könsfördelning ska andelen
kvinnor respektive män inte vara mindre än 40 eller större än 60 procent.
Enligt BTH:s likabehandlingsplan ska jämställdhet och mångfald främjas vid rekrytering. Detta
mål försöker högskolan i största möjliga mån uppfylla. Det är speciellt svårt vid lärarrekrytering
då dessa anställningar styrs av formella sakkunnigförfaranden. Det är få kvinnor som söker
anställningar inom teknik och få män som söker anställningar inom vård.

Personalomsättning
Antalet anställda vid BTH har under året minskat med 14 personer. Antalet anställda vid årets
början var 580 och 566 vid årets slut. Personalomsättningen uppgår därmed till knappt 17 %.
Övervägande delen av de personer som har slutat är visstidsanställd personal där doktoranderna

47 (69)

Blekinge Tekniska Högskola

utgör en stor del. 14 personer har avgått med pension vid 65–67 års ålder. För mer information
se tabell 32 och 33.

Insatser för ökad hälsa
Under året har sjukfrånvaron ökat. Med anledning av detta har det inletts ett samarbete med
företagshälsovården för att regelbundet genomföra hälsoronder. Vid dessa hälsoronder träffas
representanter från sektioner/enheter, personalavdelning och företagshälsovården med avsikt att
upptäcka tidiga signaler på ohälsa bland personalen.
Ytterligare ett steg för att motverka ohälsa är en tredagars arbetsmiljöutbildning för samtliga
chefer som påbörjats under hösten. Företagshälsovårdens hälsoundersökning Arbetsliv och hälsa
har fortsatt under året och i stort sett samtliga anställda har erbjudits undersökning i och med
2011 års utgång.
Tabell 38. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Därav andel
sjukfrånvaro
Antal
Total andel
60 dagar och
Ålder
anställda sjukfrånvaro
längre
Män

Kvinnor

Totalt

–29

52

0,1 %

0%

30–49

172

1,6 %

34,7 %

50–

115

1,6 %

20, 9 %

Totalt

339

1,4 %

55,6 %

–29

20

1,3 %

0%

30–49

191

3,5 %

34,5 %

50–

106

5,2 %

27,1 %

Totalt

317

3,8 %

61,6 %

–29

72

0,5 %

0%

30–49

363

2,6 %

34,6%

50–

221

3,2 %

25,3 %

Totalt
656
2,5 %
59,9 %
I antalet anställda ingår alla personer som varit anställda vid BTH under 2011

Jämfört med föregående år har den totala andelen sjukfrånvaro ökat med 0,9 %. Främst har
sjukfrånvaron ökat inom området 1– 60 dagar, tabell 38. Ökningen är lika mellan män och
kvinnor. Den faktiska skillnaden mellan män och kvinnor är däremot större. En av anledningarna
till detta är att gruppen T/A-personal är kvinnodominerad och att denna grupp i stor
utsträckning anmäler sjukfrånvaro. Mörkertalet över undervisande personals sjukfrånvaro
uppfattas som större då de inte anmäler sjukfrånvaro i samma utsträckning som T/A-personal
vilket medför svårigheter att jämföra siffrorna.

Studentinflytande
Studentinflytandet vid lärosätet regleras av 2 kap 7 § i högskolelagen. BTH har preciserat arbetat
med studentinflytande enligt den arbetsordning som beslutades av högskolans styrelse under
2011. Detta innebär att studenter har rätt till representation i beslutande och rådgivande organ. På
den övergripande nivån gäller detta högskolestyrelsen och såväl fakultetsnämnd, utbildnings-
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nämnd, kvalitetsråd, disciplinnämnd som rektors ledningsgrupp och ledningsråd. På lägre nivåer
deltar studeranderepresentanter i programråd, ämnesnämnder och lokala samverkansgrupper, i
vilka t.ex. arbetsmiljöfrågor och studerandefrågor behandlas. Utgångspunkten är att studenternas
delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen är avgörande för dess
kvalitet. Studenternas perspektiv och erfarenheter behövs för att utveckla kurser, program och
lärandemiljön som helhet. Ett starkt studentinflytande förutsätter ett gemensamt engagemang och
ansvarstagande från både studenter och högskolans personal.
Emellanåt har det varit svårt att få studentrepresentation i vissa nämnder och råd, men högskolan
arbetar aktivt för att studenter ska finnas representerade, särskilt då beslut som rör utbildningen
bereds och fattas. Bland annat informerar lärare tydligt om vikten av god representation från
studenternas sida och deras möjligheter att påverka den egna utbildningen.
Könsfördelningen bland studentrepresentanterna återspeglar i stort den könsfördelning som
råder inom utbildningarna, vilket t.ex. innebär att majoriteten av studentrepresentanterna inom
sjuksköterskeutbildningen är kvinnor, även om man från ledningshåll försökt poängtera vikten av
en jämställd representation.
Blekinge studentkår har hos Högskolestyrelsen ansökt och fått beviljat att få ställning som
studentkår vid BTH t.o.m. sista juni 2013. I samband med kårobligatoriets avskaffande har BTH
beslutat om ett bidrag till studentkåren med ett årligt belopp om 500 000 kronor. Som
motprestation åtar sig bl.a. studentkåren att utse studentrepresentanter till organ där studenterna
äger rätt att vara representerade, genomföra studiesociala aktiviteter, att tillsammans med BTH
bidra till en ökad integration mellan studenterna och på olika sätt bistå BTH:s studenter med
olika former av service.
BTH har eftersträvat att nå fram till en definition av prestationer inom området studentinflytande, men inte kommit fram till ett redovisningsbart resultat.

Studenternas tillgång till hälsovård
Studenthälsan har som mål att förebygga ohälsa bland studenterna och därmed öka
förutsättningarna för goda studieresultat och förhindra studieavbrott. Arbetet inriktas såväl på
individ- som gruppnivå. Studenthälsan utgör även en resurs för BTH:s personal i studentärenden.
Studenthälsans personal består av två sjuksköterskor samt en kurator, samtliga på heltid samt en
halvtid elittränare/koordinator.
Under 2011 har Studenthälsan haft 1 511 journalförda besök på mottagningarna vilket är en
fortsatt ökning från tidigare år. 65 studenter har varit aktuella för olika former av pedagogiska
stödåtgärder. Den största gruppen är studenter med dyslexi, men andelen studenter med
neuropsykiatriska diagnoser ökar.
Studenthälsan har under året gjort insatser för studenter med bl.a. stresshanteringskurs, Våga
Tala-kurs, alkoholföreläsning, alkoholserveringskurs, webbaserad alkoholvaneundersökning,
webbaserade livsstilstest, simundervisning för icke simkunniga samt ergonomikartläggning av
ritsalar och datorsalar.
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OL-Academy är en möjlighet för studenter att kombinera elitidrott med studier vid BTH. Det
fanns under året 20 studenter i detta projekt. Könsfördelningen visar att en tredjedel var kvinnliga
studenter, samt att de är övervägande programstudenter.
Nationella nätverk och deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt
BTH har under året deltagit i Folkhälsoinstitutets riskgruppsprojekt, varit med att utveckla ett
webbaserat alkoholvanetest samt livsstilstester samt fått möjlighet att hitta deltagare till Regassa,
en nationell forskningsstudie kring nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. BTH ingår i
länsstyrelsens arbetsgrupp för utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
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7. Kostnad per prestation (Redovisning enligt Förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 §)
De viktigaste mätbara prestationerna i högskolans kärnverksamheter forskning respektive utbildning 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 (J) i ISI-indexerade tidskrifter ISI-indexerade konferensartiklar (C). Studenternas prestationer mäts i helårsekvivalenter (HPR) och i avlagda examina.
Kostnaden för de viktigaste prestationerna är svår att mäta då högskolan inte har ett redovisningssystem som visar specifik tid och andra direkta eller indirekta kostnader för enskilda prestationer i kärnverksamheten. Kostnaden för prestationer i stödverksamheten är mätbar i flera fall
men dessa prestationer speglar inte effektiviteten i högskolans huvudsakliga uppdrag att utbilda
och forska. Kostnaden för att producera ett examensbevis speglar naturligtvis inte kostnaden för
den utbildning som leder fram till examen. Styrelsen har 2010 beslutat att högskolan ska utveckla
redovisningen av kostnader som kan associeras till väsentliga prestationer i verksamheten.
När det gäller den totala kostnaden utgår högskolan från statens kostnad, d.v.s. anslagen över
statsbudgeten. När det gäller kostnaden för prestationer inom forskningen finns det även en
extern kostnad hos främst forskningspartners som inte är medräknad. När det gäller prestationer
inom grundutbildningen är kostnaden för högskolan högre än anslaget eftersom det skett
överproduktion av prestationer under 2011.
Tabell 39. Kostnad per prestation.

Medelvärde
2007–2011

2011

2010

2009

2008

2007

Avlagda examina på forskarnivå

13,7

15,5

8,5

6,5

20,5

17,5

Fakultetsanslag mkr

77,0

80,6

79,5

76,9

75,6

72,5

Fakultetsanslag per examen

6,83

5,2

9,35

11,8

3,7

4,1

75

63

71

70

94

78

Fakultetsanslag mkr

77,0

80,6

79,5

76,9

75,6

72,5

Fakultetsanslag per ISI-publikation

1,0

1,3

1,1

1,1

0,8

0,9

Prestationer HPR

2 888

3 167

3 177

2 909

2 641

2 544

GU-anslag mkr

267,5

297,3

302,4

261,8

239,7

236,2

GU-anslag per HPR

0,094

0,093

0,095

0,090

0,091

0,093

785

853

934

828

675

634

GU-anslag mkr

267,5

297,3

302,4

261,8

239,7

236,2

GU-anslag per examen

0,341

0,349

0,324

0,316

0,355

0,373z

Antal ISI-publikationer (J+C)

Avlagda examina på grundnivå och
avancerad nivå 5

5

Antalet examina har justerats i enlighet med Tabell 12. Totalt antal avlagda examina.
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Prestationerna inom forskningen och forskarutbildningen varierar mellan åren, vilket är naturligt
när populationen är relativt liten. Under de senaste fem åren har högskolan i genomsnitt årligen
presterat 13,6 forskarexamina och 75 ISI-indexerade artiklar. För dessa prestationer har statens
totala kostnad, räknat som anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, i genomsnitt varit
77 mkr under de fem senaste åren.
Räknat på detta sätt har statens kostnad för en forskarexamen varit 5,2 mkr i genomsnitt för
2011. Detta ligger väsentligt under den genomsnittliga kostnaden under de fem senaste åren som
varit 6,8 mkr. Orsaken är att antalet prestationer ökade under 2011 på grund av ökad
genomströmning för dem som tog examen under de två senaste åren.
Kostnaden för att prestera en ISI-publikation var under 2011 ca 1,3 mkr. Det femåriga
genomsnittet är ca 1 mkr. Trenden är att antalet journalpublikationer (J) ökar per anslagskrona
men att antalet konferenspublikationer (C) minskar. Denna utveckling är en följd av den styrning
som fakultetsnämnden införde 2010 mot högkvalitativa journalpublikationer
Kostnaden för prestationer inom grundutbildningen visar en mindre rörlig utveckling. Statens
kostnad per HPR var under 2011 ca 93 tkr vilket är en minskning jämfört med det femåriga
genomsnittet på 94 tkr. Expansionen de föregående två åren inom grundutbildningen med hjälp
av tillfälliga platser har inte ännu fått genomslag på antal avlagda examina. Statens kostnad för en
avlagd examen ökade därför något under 2011 till ca 349 tkr jämfört med det femåriga
genomsnittet som är 341 tkr.
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8.

Finansiell redovisning

8.1

Ekonomisk översikt

Resultat
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) redovisar för verksamhetsåret 2011 ett resultat på -6 035 tkr.
Budgeterat 2011 är ett resultat i balans.
Ekonomiskt resultat jämfört med budget
BTH:s intäkter uppgår 2011 till 479 Mkr. Jämfört med förra året är det en minskning med 5 Mkr.
Ambitionen i budgeten var att expandera inom den externfinansierade verksamheten.
Så har det inte blivit, dels på grund av externfinansierade projekt som uteblivit och dels på grund av
avveckling av YH-verksamhet. Jämfört med budgeten för 2011 är intäkterna 41,2 Mkr lägre.
Andelen intäkter avsedda för forskning är 32% av de totala intäkterna och andelen
externfinansierad verksamhet är 21%.
Kostnadsutvecklingen följer den faktiska finansieringen och därför kan BTH ändå
presentera ett ekonomiskt resultat på endast -6 Mkr.
Verksamhetens intäkter (tkr)
Anslag
Avgifter och andra
ersättningar
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader (tkr)
Personal
Lokaler
Drift/övrigt
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Periodens kapitalförändring

Budget
377 943

Resultat
377 943

23 069
118 682
900
520 594

30 179
70 100
1 118
479 340

363 558
54 005
91 510
11 121
400
520 594

341 852
49 984
83 561
9 411
567
485 375

0

-6 035

Myndighetskapitalet
Målet är att myndighetskapitalet ska uppgå till minst 5% av omslutningen, men med årets
resultat sjunker det ytterligare till 3,4% eller 16 Mkr.
Överproduktion i grundutbildningen
Grundutbildningen redovisar även 2011 en stor överproduktion (19 Mkr).
Överproduktionen kan inte räknas hem som en intäkt 2011 utan sparas till kommande år om man då
inte når utbildningstaket.
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8.2

Väsentliga uppgifter

Enligt regleringsbrev för 2011, bilaga 39.

2011

Utbildning och forskning

2010

2009

2008

2007

4 376
68
3 167
93
35
18

4 235
71
3 177
95
0
25

3 964
66
2 909
90
0
36

3 822
63
2 641
91
0
24

-andel kvinnor

39%

16%

50%

33%

5%

-andel män

61%

84%

50%

67%

95%

Totalt antal helårsstudenter
Kostnad per helårsstudent
Totalt antal helårsprestationer
Kostnad per helårsprestation
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)
Totalt antal nyantagna doktorander

3 685
64
2 544
93
0
22

Totalt antal doktorander med någon aktivitet

119

124

111

107

112

-andel kvinnor

32%

35%

39%

33%

36%

-andel män

68%

65%

61%

67%

64%

Total antal doktorander med dokt.anst. (årsarb.)
Total antal doktorander med utb.bidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (mån.)
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (mån.)
Totalt antal doktorsexamina
Totalt antal licentiatexamina
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation

72,6
0
30
39
15
11
63
1 300

70,6
0
33
37
6
8
71
1 100

63,5
0
24
55
4
7
70
1 100

56,3
0
34
55
19
17
94
800

51,3
1
38
48
16
14
78
900

Totalt antal årsarbetskrafter
Medelantal anställda
Totalt antal lärare (årsarb.)

477
581
202,8

487
589
202,6

459
557
197,1

439
538
191,3

432
537
185,5

-andel kvinnor

33%

34%

33%

35%

37%

-andel män

67%

66%

67%

65%

63%

Personal

Antal disputerade lärare (årsarb.)

120

115

114,4

108,1

100,1

-andel kvinnor

26%

26%

25%

25%

28%

-andel män

74%

74%

75%

75%

72%

32

30

30,8

28,9

25,9

-andel kvinnor

13%

13%

11%

16%

19%

-andel män

87%

87%

89%

84%

81%

Intäkter totalt (mnkr), varav
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

479
328

484
335

444
300

408
282

416
299

-andel anslag (%)

91%

90%

87%

85%

79%

9%

10%

13%

15%

21%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

151

149

144

126

117

-andel anslag (%)

53%

53%

53%

60%

62%

-andel externa intäkter (%)

47%

47%

47%

40%

38%

Kostnader totalt (mnkr)

485

484

460

428

413

-andel personal

71%

68%

66%

66%

63%

10%

11%

12%

13%

14%

1 308
144

1 428
156

1 749
142

1 692
162

1 755
177

- varav oförbrukade bidrag

30

29

36

35

32

- varav årets kapitalförändring

-6

0

-16

-20

3

- varav myndighetskapital (inkl. årets kap.förändr.)

16

23

22

38

58

Antal professorer (årsarb.)

Ekonomi

-andel externa intäkter (%)

-andel lokaler

2

Lokalkostnader per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr), varav

1

Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
Enligt resultaträkningen
3
För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.
2
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8.3 Resultaträkning

Belopp i tkr

Not

2011

2010

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa

1
2, 3
4
5

377 943
30 179
70 100
1 118
479 340

381 947
38 203
63 509
320
483 979

6

-341 852
-49 984
-83 561
-567
-9 411
-485 375

-330 291
-54 505
-90 247
-157
-8 810
-484 010

Verksamhetsutfall

-6 035

-31

Transfereringar
Medel som erh från mynd för finansiering av bidrag
Övriga erh medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

4 838
0
-4 838
0

3 681
200
-3 881
0

-6 035

-31

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa

7
10, 11

Årets kapitalförändring

8, 9
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8.4 Balansräkning

Not

Belopp i tkr

2011-12-31

2010-12-31

1 215

333

19
31 441
31 460

35
33 716
33 751

7 403
5 685
93
13 181

8 539
10 369
196
19 104

13 762
18 320
855
32 937

12 624
15 440
1 622
29 686

0

0

64 718
42
64 760

73 467
65
73 532

143 553

156 406

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar

10

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer mm
Summa materiella anläggningstillgångar

11

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

12

Avräkning med statsverket

13

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa, plusgiro och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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8.4 Balansräkning

Not

2011-12-31

2010-12-31

575
21 953
-6 035
16 493

575
21 984
-31
22 528

983
3 489
4 472

752
0
752

28 157
10 015
13 800
6 536
0
58 508

29 543
9 928
25 770
5 828
0
71 069

26 345
30 390
7 345
64 080

28 118
29 236
4 703
62 057

143 553

156 406

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

14

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

15

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

16

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter

17

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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8.5 Redovisning mot anslag

Belopp i tkr

Anslag (ramanslag)

2:29 Grundutbildning
ap 1 Takbelopp (ram)

Ing.
Årets Förd. Om- Utn.
Inöver- tilldeln. ansl.- disp. del av drag.
förings- enligt belopp ansl.- överbelopp
RB
skrid.
0

297 326

Totalt Utgifter Ink. Utg.
disp.
överbelopp
föringsbelopp
0

297 326

2:30 Forskn. och forskarutb.
ap 3 Basresurs (ram)

0

Summa

0

80 617

0

80 617
377 943

0

0

0

0

297 326

-297 326

0

297 326

-297 326

0

80617

-80617

0

80617

-80617

0

377 943

-377 943

Finansiella villkor
2:29 ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 35 till regleringsbrevet.
Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2011 till 25 tkr.

58 (69)

0

0

Blekinge Tekniska Högskola

8.6 Resultaträkning fördelad på verksamhetsområde

Belopp i tkr

Grundutb. enl.

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter o andra ersättn.
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Transfereringar
Erh medel fr mynd för fin av bidrag
Övriga erh medel för fin av bidrag
Lämnade bidrag
Saldo transfereringar
Årets kapitalförändring

Uppdragsverksamhet

uppdr i regl brev

Uppdr utb.

Forskning

Beställd utb.

297 326
5 669
9 083
729
312 807

6 428
2 788
22
9 238

-206 050
-39 329
-48 765
-369
-6 060
-300 573

-6 449
-226
-2 099
-14
-87
-8 875

Uppdrags-

Total-

forskning

summa

5 878
4
14
5 896

80 617
4 710
54 233
326
139 886

7 494
3 992
27
11 513

377 943
30 179
70 100
1 118
479 340

-4 418
-871
-2 116
-7
-71
-7 483

-115 150
-9 427
-29 071
-164
-3 083
-156 895

-9 785
-131
-1 510
-13
-110
-11 549

-341 852
-49 984
-83 561
-567
-9 411
-485 375

2 619

4 838
0
-4 838

2 219

-2 619

-2 219

0

0

0

0

0

0

12 234

363

-1 587

-17 009

-36

-6 035

82 556
12 234
94 790

-3 642
363
-3 279

-5 215
-1 587
-6 802

-46 919
-17 009
-63 928

-4 827
-36
-4 863

21 953
-6 035
15 918

Specifikation av myndighetskapitalet
per 2011-12-31:
Ingående balans 2011-01-01
Årets kapitalförändring
Utg. balans 2011-12-31

Kommentar:
Årets kapitalförändring, -6 035 tkr är sämre än ambitionerna i 2011 års budget, där målet var en
ekonomi i balans. Dessutom visar kapitalförändringen en obalans mellan utbildning och forskning.
Obalansen beror antingen på vilka schabloner som används för att fördela indirekta kostnader
eller att det faktiskt är en underfinansiering av forskningsverksamheten eller en kombination
av de båda.
Våren och hösten 2012 kommer en särskild studie att genomföras för att utvärdera de schabloner
som används.
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8.7 Tilläggsupplysningar och noter
8.7.1 Kommentarer till noter
Belopp i tkr där inte annat anges. Belopp som anges inom parentes avser föregående år.
8.7.2 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Resultat- och balansräkning är upprättad enligt gällande lagar och förordningar, god redovisningssed 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 5 januari tillämpats som brytdag.
Periodavgränsningsposter
Periodavgränsningsposter har bokförts för intäkter och kostnader överstigande 10 tkr.
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar överstigande 20 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
5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
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 regleringsbrevet, bilaga 38:
·

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 39 till
regleringsbrevet.

·

undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordning (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen beslutar om särskilda anvisningar om
vilka uppgifter som ska redovisas i budgetunderlaget.

·

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 semesterlöneskuld 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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8.7.3 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)

Akbar Seddigh, ordf.
Invest Sweden, Elekta AB,
Sweden Bio, Innovationsbron AB,
Athera Biotechnologies AB,
A+ Science AB
Mikael Blomqvist
Sydsvenska Industri- och handelskammaren,
Michano AB och dess dotterbolag och
intressebolag
Anna-Lena Cederström
Media Evolution AB, Almi Företagspartner AB,
Sydsvensk Entreprenörfond AB
Håkan Eriksson
Clinical Gene Networks AB
Gunilla Jönson
SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik AB,
Invest in Skåne AB, Billerud AB, Invest Sweden,
Chalmers Tekniska Högskola AB, CIT AB
Eva Lindqvist
Assa Abloy, Tieto Oy,
Transmode AB, First Date International AB,
Lineco AB, EPiServer AB,
Innovationsbron AB, Invest Sweden
Henrik Pålsson
Finja Five AB
Nahid Shahmehri

50 000

22 000

22 000

FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA
Fredrik Lindblad (t o m 110630)
Studentbolaget i Ronneby AB
Gideon Mbiydzenyuy (t o m 110630)
Robin Nordström (t o m 111213)
Kerstin Andersson (fr o m 110701)
Blekinge Studentservice AB, Blekinge Studentservice
Restaurang, Café och Konferens AB
Kristian Nilsson (fr o m 110701)
Daniel Palm (fr o m 111213)
Blekinge Studentservice AB, Blekinge Studentservice
Restaurang, Café och Konferens AB

22 000

FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN

22 000

Ursula Hass, rektor
Länsstyrelsen i Blekinge län, Insynsrådet,
Swedbank AB i Karlskrona, IUC i Olofström AB
Henric Johnson (t o m 110228)
Optimum Biometric Labs AB
Jan-Evert Nilsson
Jan-Evert Nilsson Analys AB, Nordeg AB
Ania Willman
SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering,
SBU:s vetenskapliga råd
Mats Walter

22 000

44 000
22 630

TOTALT
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(kronor)
11 000
364 863
227 529
11 000

316 455
2 000

996 768

730 716
782 491
865 320

623 183
5 157 955
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8.7.4

Noter

Not 1 Intäkter av anslag
Grundutbildning
2:29 ap.1
Takbelopp (ram)
Forskning och forskarutb
2:30 ap.3
Basresurs
Avräknat anslag

Not 2 Intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen
Uthyrning lokaler
Kompendier och kopieringskort
Övrigt
Intäkter av avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen

Not 3 Offentligrättslig verksamhet
Intäkter
Kostnader
Resultat offentligrättslig verksamhet

2011

2010

297 326

302 439

80 617
377 943

79 508
381 947

2011

2010

538
154
866
1 558

544
220
996
1 760

2011

2010

283
-305
-22

300
-350
-50

2011

2010

30 905
39 195
70 100

24 768
38 741
63 509

2011

2010

1 116
2
1 118

320
0
320

2011

2010

-228 046

-219 327

2011

2010

-520
-47
-567

-85
-72
-157

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

Not 4 Intäkter av bidrag
Inomstatliga bidragsgivare
Utomstatliga bidragsgivare
Summa intäkter av bidrag

Not 5 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 6 Kostnader för personal
Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal

Not 7 Finansiella kostnader
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
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Not 8 Årets kapitalförändring

2011

Grundutbildning
Forskning/forskarutbildning
Summa kapitalförändring

2010

11 010
-17 045
-6 035

18 704
-18 735
-31

2010

2011

Not 9 Fördelning per verksamhetsområde

Intäkt per verksamhetsområde
Grundutbildning
Forskning
Summa

2007

2008

2009

299 207 72%
116 812 28%
416 019 100%

282 250 69%
126 043 31%
408 293 100%

299 509 67%
144 785 33%
444 294 100%

335 112 69%
148 867 31%
483 979 100%

327 941 68%
151 399 32%
479 340 100%

Kostnad per verksamhetsområde
Grundutbildning
295 801 72%
Forskning
116 963 28%
Summa
412 764 100%

294 927 69%
133 476 31%
428 403 100%

301 849 66%
158 152 34%
460 001 100%

316 408 65%
167 602 35%
484 010 100%

316 931 65%
168 444 35%
485 375 100%

Resultat per verksamhetsområde
Grundutbildning
Forskning
Summa

-12 677
-7 433
-20 110

-2 340
-13 367
-15 707

18 704
-18 735
-31

11 010
-17 045
-6 035

2011-12-31

2010-12-31

Balanserad kostnad för datorprogram
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

1 738
1 087
-578
2 247

1 473
265
0
1 738

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 405
-205
578
-1 032

-1 310
-95
0
-1 405

1 215

333

3 406
-151
3 255

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Bokfört värde

64 (69)

Blekinge Tekniska Högskola

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

2011-12-31

2010-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

985
0
-153
832

1 055
0
-70
985

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-950
-16
153
-813

-735
-264
49
-950

19

35

174 893

153 022

10
3 828
3 160
0
-72 581
109 310

229
5 206
17 635
201
-1 400
174 893

-141 177
-9 190
72 498
-77 869

-134 074
-8 451
0
1 348
-141 177

Bokfört värde maskiner, inv mm

31 441

33 716

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar

31 460

33 751

Bokfört värde förbättringsutg annans fast.
Maskiner, inventarier, installationer mm
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Datorer och kringutrustning
Övriga inventarier
Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier
Årets utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Korr balanserade avskrivn.kostn på externfin. bidrag
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 12 Periodavgränsningsposter

2011-12-31

2010-12-31

Förutbetalda hyreskostnader, utomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga
Summa förutbetalda kostnader

10 588
75
3 099
13 762

9 990
77
2 557
12 624

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga
Summa upplupna bidragsintäkter

9 246
9 074
18 320

617
14 823
15 440

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
Summa övriga upplupna intäkter

239
616
855

933
689
1 622

32 937

29 686

2011-12-31

2010-12-31

0

0

377 943
-377 943

381 947
-381 947

0

0

2011-12-31

2010-12-31

575
575

575
575

73 699
-51 746
11 010
-17 045
15 918

54 995
-33 011
18 704
-18 735
21 953

16 493

22 528

Summa periodavgränsningsposter

Not 13

Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Utgående balans

Not 14

Myndighetskapital
Statskapital utan avkastningskrav, kulturtillgångar
Summa statskapital
Balanserad kapitalförändring, grundutbildning
Balanserad kapitalförändring, forskning
Årets kapitalförändring, grundutbildning
Årets kapitalförändring, forskning
Summa kapitalförändring
Summa myndighetskapital
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2011-12-31

2010-12-31

752

711

Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalning
Utgående avsättning pensioner

1 151
-920
983

861
-820
752

Övriga avsättningar
Kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder

3 489

0

Summa avsättningar

4 472

752

Not 15 Avsättningar
Ingående avsättning pensioner

2010 uppgick kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder till 2 916 tkr. Bokfördes som
periodavgränsningspost.
2011-12-31

2010-12-31

Ingående låneskuld
Lån upptagna under året
Årets amorteringar
Utgående låneskuld

29 543
7 088
-8 474
28 157

14 972
22 732
-8 161
29 543

Beviljad låneram
Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut

40 000
28 157

35 000
29 543

Beviljad räntekontokredit
Utnyttjad räntekontokredit

27 000
0

27 000
0

2011-12-31

2010-12-31

Upplupna löner och arvoden
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga
Summa upplupna kostnader

4 086
10 737
7 065
180
4 277
26 345

4 409
10 352
6 998
1 296
5 063
28 118

Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
Summa oförbrukade bidrag

14 999
15 391
30 390

17 599
11 637
29 236

Förutbetalda intäkter, inomstatliga
Förutbetalda intäkter, utomstatliga
Summa övriga förutbetalda intäkter

2 240
5 105
7 345

1 168
3 535
4 703

Summa periodavgränsningsposter

64 080

62 057

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret

Not 17 Periodavgränsningsposter
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Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd utbildning
Yrkeshögskolan, KY mm
Uppdragsutbildning
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter
Summering

Över-/

Över-/

Intäkter

Kostnader

Över-/

Ack över-/

underskott

underskott

2011

2011

underskott

underskott

tom 2009

2010

2011

utg. 2011

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

146
5 732
6 428
4 206
16 512

-146
-5 878
-6 428
-4 206
-16 658

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

7 494
7 494

-7 494
-7 494

0
0

0
0

0

0

283

-305

-22

-22

0

0

0

0

0

0

0
134
134

0
0
0

0
4 332
4 615

0
-4 332
-4 637

0
0
-22

0
134
112

Andel
anslag

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning
Summering
Verksamheter där krav på full
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet
Upplåtande av bostadslägenheter
utbytesprogram och gästforskare
Upplåtande av bostadslägenheter
regeringsbeslut (U2010/4277/UH)
Övriga enligt bilaga 41
Summering

Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Forskning och utbildning på forskarnivå
Summering

Bidragsfinansiering

Anslagsfinansiering

Summa

1 037
14 723

12 912
72 948

70 100

15 760

85 860

11 875
58 225
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8%
20%

18%
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9. Styrelsens fastställande av årsredovisningen
BTH:s styrelse har vid sammanträde 2012-02-15 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
styrelseordförande

Ursula Hass
rektor

Håkan Eriksson

Mikael Blomqvist

Henrik Pålsson

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

Anna-Lena Cederström

Eva Lindqvist

Ania Willman

Jan-Evert Nilsson

Mats Walter

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm
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Bilaga 36 Redovisning av takbelopp
Tabell 1 Redovisning av antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2011-01-01 - 2011-12-31

Utb. omr.
Humaniora
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknik
Vård
Medicin
Summa

Utfall
HST
107
883
284
2 609
384
109
4 376

Utfall
HPR
72
519
214
1 915
344
103
3 167

HST
HPR
Ersättn.
Ersättn.
(tkr)
(tkr)
2 311
1 361
19 087
9 850
14 096
8 975
129 499
80 161
20 281
15 715
6 419
7 395
191 693
123 457

Takbelopp (tkr)
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr)
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)

Utfall
total
ersättn
3 672
28 937
23 071
209 660
35 996
13 814
315 150
297 326
17 824
0

Bilaga 36
Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

Belopp i tkr

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)
Årets takbelopp (tkr)
Ev. ingående anslagssparande
Summa (A)

297 326
0
297 326

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Årets utfall: ersättning för HST+HPR
+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR
Summa (B) 1.

1 455
315 150

Summa (A-B) 2.

-19 279

316 605

1. Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande
Totalt utgående anslagssparande (A-B)
- Ev.anslagssparande över 10% av takbeloppet 3.
Utgående anslagssparande

0
0

Tabell. Sparad överproduktion
Total utgående överproduktion (not 3)
- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2011. (not 2)
Utgående överproduktion
2 Den del av anslagssparandet respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla
utan regeringens godkännande.
3.Varav 30 244 är det ingående värdet.

49 523
19 790
29 733

Kapitalförändring per område
Enligt regleringsbrev 2011

Tabell Kapitalförändring per område (tkr)
Verksamheten
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
Uppdragsutbildning
Summa

Balanserad
kapitalförändr.
(A)
82 556
-8 857

Årets
kapitalförändr.
(B)
12 234
-1 224

Summa
(A+B)
94 790
-10 081

73 699

11 010

84 709

Forskning/utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå och forskning
Uppdragsforskning

-46 919
-4 827

-17 009
-36

-63 928
-4 863

Summa

-51 746

-17 045

-68 791

