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Blekinge Tekniska Högskola

Förord
För Blekinge Tekniska Högskola har 2012 varit ett år med stora
utmaningar. Arbetet med att stärka högskolans profil har fortsatt
samtidigt som anpassningen till lägre anslagsnivåer för utbildningen har inneburit stora omställningar och uppsägningar av
lärare och T/A-personal. Årets finansiella resultat visar ett
underskott om cirka 13,8 mkr, vilket är sämre än planerat.
Resultatet är delvis en effekt av att uppsägningar ledde till
kostnader som har periodiserats till 2012 vilket kommer att
påverka resultatet 2013 positivt.
Utbildningen utvecklades positivt under 2012. Kvalitetsarbetet inom utbildningen har fortsatt och
längre utbildningsprogram på campus har prioriterats. Antalet förstahandssökande till höstterminen 2012 på våra civilingenjörsprogram ökade med 34 procent och antalet studieavgiftsskyldiga nybörjare ökade. Prestationsgraden har ökat och antal avlagda examina på grundnivå och
avancerad nivå var rekordhögt 2012. Inför kommande år tvingas vi dimensionera ner utbildningen med en ännu kraftigare prioritering av våra starkaste och mest attraktiva utbildningar.
Forskningen växte under 2012. Forskningsintäkterna ökade med 7 miljoner kronor och utgjorde
36 procent av de totala intäkterna. Graden av externfinansiering av forskningen ökade till 50
procent. Antalet avlagda examina på forskarnivå ökade för fjärde året i rad. Antalet publikationer
i vetenskapliga tidskrifter (indexerade i ISI Web of Science) ökade till en rekordnotering med 64
artiklar under 2012.
Samarbetena både internationellt och nationellt har stärkts under året. Samarbetet med Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping och sydostregionerna kring vårt gemensamma Brysselkontor har lett till en ökning av högskolans medverkan i EU-finansierade forskningsprojekt.
Detta har också lett till fler europeiska samarbetspartners. Samarbetet inom Lärosäten Syd med
Lunds universitet, Malmö högskola, SLU och Högskolan Kristianstad har intensifierats och
breddats. Samarbeten med universitet i Kina och Indien har funnit nya intressanta former.
Gryende samarbeten med universitet i Brasilien, Ryssland och Mellanöstern kommer att bidra till
internationaliseringen av både utbildningen och forskningen.
Den 1 februari 2013 skedde ett rektorsskifte. Det finns många saker att lyfta fram kring Ursula
Hass rektorsgärning, inte minst engagemanget runt samverkan och utveckling av högskolans
varumärke. Det är en utmaning för mig att ta över efter henne och att axla ansvaret för att leda
högskolan mot framtiden på bästa sätt.

Anders Hederstierna
Rektor
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1. Vision, mål och strategi
1.1 Mål och strategi
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver utbildning, forskning och innovationsverksamhet på
vetenskaplig grund i samverkan med det omgivande samhället. Uppdraget är att genomföra detta
på högsta vetenskapliga nivå, med en tydlig relevans och nytta för studenterna samt ett
nyttiggörande av verksamhetens resultat för det omgivande samhället.
Högskolans styrelse har i forsknings- och utbildningsstrategin för 2009–2012 fattat beslut om
BTH:s vision, strategi och målområden. Enligt visionen är BTH en globalt attraktiv
kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Högskolan ska bidra
till en hållbar tillväxt i Sverige, Europa och övriga världen. Detta ska ske genom högkvalitativ
utbildning och forskning och en vetenskaplig och teknologisk kunskapsbas som bidrar till
kompetensförsörjning inom tillämpad IT och innovation för ett hållbart samhälle.
BTH har definierat tre insatsområden vilka ska genomsyras av fokus på tillämpad IT och
innovation för hållbar tillväxt; systemteknik fokuserad på programintensiva system, ekologisk-,
ekonomisk och social hållbar utveckling samt innovation. Arbetet inom dessa och integrationen
av dem gör att BTH kan bidra med en utbildning och forskning som är relevant för samhället
och industrin.
Under 2012 har arbetet påbörjats med att formulera en ny forsknings- och utbildningsstrategi för
2013–2016. Den fortsatta strategin bygger vidare på den tidigare men kommer att leda till en
ytterligare fokusering på BTH:s styrkeområden.

1.2 Övergripande strategiska insatser och utfall
De övergripande strategiska insatserna under 2012 fokuserade på ökad kvalitet och expansion
inom BTH:s profilområden. Inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå gavs långa
utbildningsprogram inom teknik på campus en ökad prioritet under året. Prioriteringen på
campusutbildningar ökade den genomsnittliga prestationsgraden jämfört med 2011. En fortsatt
utveckling av civilingenjörsprogrammen med en betydande ökning av antalet förstahandssökande
ledde till att antalet civilingenjörsstudenter fortsätter att öka. Inom forskningen och utbildningen
på forskarnivå fortsatte BTH under 2012 att genom särskilda incitament satsa på ökad
produktion av vetenskapliga artiklar och en ökad andel extern forskningsfinansiering. Detta har
inneburit en ökning av antalet publicerade artiklar i ISI-indexerade tidskrifter. Andelen
externfinansierad forskning visar på en fortsatt ökning då BTH beviljades flera större
forskningsprojekt med finansiering från KKS och EU. Det KKS-finansierade projektet innebär
en betydande förstärkning av BTH:s innovationsprofil.

1.3 Väsentliga händelser under året
1.3.1 Ekonomiska situationen
2012 har inneburit ett ekonomiskt ansträngande år med anledning av att de tillfälliga
utbildningsplatserna dragits tillbaka och ett minskat anslag på grund av s.k. inaktiva studenter.
Detta har, i en första omgång, minskat grundutbildningsanslaget med 27 mkr utan någon
märkbar ökning av anslaget för forskning. Sammantaget har detta tvingat fram en rad olika
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besparingsåtgärder för att anpassa kostnaderna efter den lägre intäktsnivån. Stor återhållsamhet
har rått vad gäller driftskostnader och personalminskningar har genomförts för både
lärarpersonal och T/A personal, både avseende visstidsanställda och tillsvidareanställda. Under
året har även förändringar av högskolans samlade lokalytor påbörjats för att nå en bättre
anpassning till de nya förutsättningarna.
Det minskade grundutbildningsanslaget har inneburit att antalet utbildningsprogram och
framförallt fristående kurser reducerats väsentligt. Detta för att klara det lägre utbildningstaket
och för att öka antalet studenter per program och kurs för högre kostnadseffektivitet.
Minskningen har framförallt skett av kurser och program inom huvudområden utanför den
tekniska profilen och för distansutbildningar vilket inneburit en ökad koncentration av tekniska
utbildningar på campus. De närmaste åren kommer grundutbildningsanslaget, enligt budgetpropositionen, i princip att ligga på dagens nivå för BTH. Däremot är en kraftig sänkning beräknad
av grundutbildningsanslaget för 2016 med 47 mkr. Detta kräver omedelbara anpassningar av
verksamheten för att full effekt av dessa ska kunna uppnås 2016. Det innebär en fortsatt
minskning av utbildningsutbudet med start redan 2013, en minskning som följer strategin om
ökad profilering med fler studenter på campus. En anslagsminskning av denna storlek kommer
att leda till stora ingrepp i verksamheten, framför allt när det gäller personalkostnader och
driftskostnader, för att nå en ekonomi i balans.
Införandet av studieavgifter för studenter från tredje land har fått konsekvenser i form av
minskade studentvolymer på utbildningen på avancerad nivå och minskat utbildningsanslag.
Denna minskning bedöms hålla i sig kommande år men motverkas till viss del av det ökande
intresset för högskolans civilingenjörsutbildning och slutandet av bilaterala avtal med utländska
lärosäten. Som en effekt av detta kommer det framtida utbildningsutbudet på avancerad nivå att
revideras.
1.3.2 Myndighetskapitalet
I och med 2012 års utgång når myndighetskapitalet en alltför låg nivå. I årets underskott ingår
omstruktureringskostnader på grund av uppsagd personal motsvarande 9 mkr vilket kraftigt
försämrar årets resultat. Styrelsen mål är att myndighetskapitalet uppgår till 5 % av de totala
intäkterna. Den långsiktiga ekonomiska planen är att åren 2013 – 2015 ska ge överskott och
därmed öka myndighetskapitalet, ett överskott som kommer att krävas för att klara
anslagsminskningen 2016. I budgeten för 2013 är resultatet + 6,3 mkr. När styrelsens 5 %-mål
kommer att vara uppfyllt är svårt att bedöma då det finns ett antal faktorer som skapar osäkerhet.
Verksamheten är fortsatt krympande med krav på ytterligare besparingar, utvecklingen av
betalande studenter, externa forskningsbidrag där BTH är beroende av några få väsentliga
finansiärer, anslagsutveckling efter 2016 och kvalitetsutvärderingarnas effekt på konkurrensen
från andra lärosäten, särskilt inom ingenjörsutbildningarna. Strategin är att tidigt anpassa
verksamheten till den presenterade anslagsutvecklingen i budgetpropositionen för 2013.
Anpassningen sker genom en fokusering av utbildningsutbudet, en minskning av personella
resurser och en kontinuerlig översyn av stödjande verksamheter.
1.3.3 Ny rektor från och med 2013
Under 2012 startade arbetet med att rekrytera ny rektor för perioden 2013–2019. Den 4
december beslutade styrelsen att föreslå Anders Hederstierna till regeringen som ny rektor.
Regeringen utnämnde honom den 1 februari 2013.
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1.3.4 Redovisning enligt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag
Under 2012 föreslog ledningen vid BTH en revidering av tidigare styrelsebeslut om redovisning
av prestationer och kostnader. Det tidigare beslutet innebar ett stort antal prestationer vilka det
inte gick att knyta kostnaderna till men även prestationer som inte utgjorde mått för
kärnverksamheten. Det nya förslaget bygger på definitioner av högskolans huvudprestationer
inom grundutbildning och forskarutbildning och analyser av förutsättningar att identifiera
kostnader för dessa. Högskolans styrelse beslutade i enlighet med förslaget att BTH redovisar
prestationer för avlagda examina på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. Prestationer
och kostnader per prestation redovisas för helårsstudent, helårsprestation och refereegranskade
vetenskapliga publikationer. Redovisning framgår av kapitel sju.

1.4 Globalt
BTH har under 2012 arbetat med olika strategiska insatser för att öka det internationella
utbildnings- och forskningsutbytet. Ett urval av viktiga insatser och resultat följer nedan.
Under 2012 fortsatte uppbyggnaden av verksamheten inom EU och det Brysselkontor som BTH
driver tillsammans med svenska samarbetspartners. Fler forskningsprojekt med EU-finansiering
initierades och beviljades jämfört med tidigare år. Det internationella arbetet fokuserade på
fördjupning av existerande samarbeten i framför allt Kina och Indien. Samarbetet med ett
tekniskt universitet i Kina fördjupades på så sätt att BTH tecknade avtal om att ansvara för
undervisning på ett flertal kurser i teknik på plats i Kina. Samarbeten med indiska universitet
resulterade i avtal om integrerade program där studenter från Indien kommer att avsluta sin
utbildning i teknik på BTH. Under 2012 initierade BTH nya forskningssamarbeten i Brasilien
tillsammans med svenska samarbetspartners. Ett stort antal föreslagna forskningsprojekt ligger
för bedömning av svenska och brasilianska partners.
Det globala forskningsutbytet resulterade bl.a. i en doktorsavhandling under 2012 på BTH där en
struktur för användning av principer från kunskapsintensiva system (knowledge engineering)
utvecklats i syfte att förbättra den tidskrävande uppgiften att övervaka HIV-patienter i Uganda.
HIV-patientövervakning i Uganda innebär täta och repetitiva processer genom hälsokontroller
och tester, distribution av ARV-medicin till HIV-patienter samt att säkerställa att behandlingen
efterlevs.
Under höstterminen 2012 började 87 nya studieavgiftsskyldiga studenter jämfört med 70
studenter under höstterminen 2011. Antalet BTH-studenter med stipendier från Svenska
Institutet ökade från tre till sju under 2012. En fortsatt satsning på samarbeten i Europa ledde till
ett ökat antal EU-finansierade forskningsprojekt. Det nya Erasmus Mundus-programmet Planet
Europe invigdes formellt under 2012 och antog studenter till höstterminen 2012.

1.5 Innovation
BTH:s strategiska insatser på innovationsområdet under 2012 fokuserade på praktisk innovation
med målet att utveckla nya verksamheter företrädesvis i regionen. Forskningen kring innovation
fokuserade på områden såsom nya former av innovationsmodeller, entreprenörskap och regional
utveckling.
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Under 2012 fortsatte uppbyggnaden av den praktiska innovationsverksamheten på BTH och
samarbetet med Innovationskontor Syd. Genom denna verksamhet bedrevs 20
innovationsprojekt vilka resulterade i sex nystartade företag under 2012.
Den praktiska innovationsverksamheten på BTH resulterade under 2012 bl.a. i en
vidareutveckling av ett befintligt sensorbaserat påminnelsesystem som hjälper personer med
nedsatta kognitiva funktioner att klara sin vardag bättre. Tekniken var begränsad till att fungera
endast på den plats där man bor. Med vidareutvecklingen som gjorts med hjälp av BTH kan
tekniken användas var man än befinner sig med hjälp av en app i mobiltelefonen.
I slutet av 2012 beviljade KKS (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) en
profilansökan inom området produkt-tjänsteinnovation. Denna satsning innebär att företag i
Sverige kommer att bidra till och ta del av nya metoder för utveckling av hållbara produkttjänstesystem. Syftet är att bygga upp en stark forskningsmiljö som ska stötta svensk industri i att
ta fram och utveckla framtidens produkt-tjänstelösningar som ska vara hållbara och skapa
kundvärde.

1.6 Hållbar tillväxt
Forskningen på BTH inom hållbarhetsforskning fokuserade under 2012 på att utveckla principer
för social och ekonomisk hållbarhet. Den forskningsbaserade kunskapen på BTH användes
under 2012 för att i samverkan med andra aktörer öka antalet hållbarhetsinriktade verksamheter i
framför allt regionen.
Som ett steg i framtagandet av en utbildning för hållbar utveckling inom skolans arbete
arrangerade BTH en workshop för 150 förskolelärare, lärare och fritidshemspersonal om hur
man kan utveckla arbetet med hållbar utveckling i skolan.
BTH medverkade under 2012 i Green Charge Sydost som är ett projekt och en kraftsamling i
samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland. Målet är
att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och
hantera elfordon på ett enkelt och hållbart sätt i vårt samhälle. Green Charge Sydost är ett verktyg
och en del av lösningen för att till år 2030 uppnå en fordonsflotta som är koldioxidfri och är
oberoende av fossil energi med halverad energiförbrukning jämfört med 2010.

1.7 Tillämpad IT
BTH har under 2012 arbetat med olika projekt inom Tillämpad IT. Ett urval av projekt och
resultat följer nedan.
Landstinget Blekinge och BTH startade under 2012 tillsammans med näringslivet ett forskningsoch utvecklingsprojekt för effektivare bilddiagnostik. Projektet, som ska effektivisera arbetet
inom patologi genom digitalisering av bilder på vävnadssnitt och distansgranskning av bilderna,
fick stöd från Vinnova med 10 miljoner kronor.
BTH startade tillsammans med parter från andra Östersjöländer ett EU-projekt som heter
PrimCareIT med målet att utveckla hälsorelaterade tjänster och produkter. PrimCareIT handlar om
hälsa på distans och hur man kan utveckla hållbara e-hälsorelaterade tjänster och produkter.
Speciellt fokuserar projektet på telekonsultation och att öka intresset inom primärvården för att
utnyttja telekommunikation i glest befolkade områden.
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Under 2012 har projektet EOT (Effektiv operativ omplanering av tåglägen vid driftsstörningar) i
samverkan med Trafikverket utvecklat bättre algoritmer för att minska tågförseningar. Resultaten
har presenterats bl.a. för riksdagens utbildningsutskott.
BTH har under året utvecklat samarbetet med företagen Ericsson och Compuverde inom
området datalagring i molnet (Cloud Computing). Målet med projektet är att utveckla virtuell
serverkapacitet i molnet för mer effektiv systemtestning.
BTH är, tillsammans med Europol, BKA Tysklands federala polis samt universitetet i
Montpellier, Frankrike, deltagare i EU-projektet Cybercrime Investigation Training Program. Inom
ramen för detta samarbete genomförde BTH under 2012 utbildningen Macintosh Forensic.
Deltagare var 20 poliser från EU och syftet med kursen var att utbilda om digital bevissäkring i
datorer. BTH samarbetade med svenska Polisen inom ramen för projektet Datorbaserat stöd för
ökad kunskap avseende brott av seriebrottskaraktär. Projektet är finansierat av Europeiska
regionala utvecklingsfonden, ERUF, med medfinansiering av BTH och Polisen. För att kunna
avslöja ligor som gör inbrott i bostäder och fritidshus har BTH varit med och tagit fram ett så
kallat formulär för att Polisen ska kunna kartlägga hur inbrottstjuvar beter sig.

1.8 Kvalitet i utbildning och forskning
Under 2012 har stor kraft ägnats åt det omfattande arbetet med kvalitetsutvärderingar av
examensrätter och fortsatt utveckling av BTH:s interna kvalitetssäkringssystem enligt ENQA.
Resultatet av de genomförda utvärderingarna under 2011 innebär att sociologi gavs omdömet
mycket hög kvalitet, företagsekonomi hög kvalitet och psykologi bristande kvalitet. Kvaliteten i
utbildningen yttrade sig på ett annat sätt när studenter på BTH:s samhällsvetarprogram placerade
sig på tredje plats i samhällsvetar-SM i Stockholm som hölls under 2012. Tävlingen är ett initiativ
från Akademikerförbundet SSR.
Inom ramen för kvalitetsarbetet genomförs kontinuerligt en Doktorandspegel och en
Studentspegel för att systematiskt kvalitetsgranska både utbildning på forskarnivå och utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

1.9 Hållbar utveckling
1.9.1 Miljöarbete och klimatneutralitet
Ett miljöråd är inrättat som stöder miljösamordnaren i miljöledningsarbetet. Miljörådet består av
representanter från hela verksamheten inklusive studenterna. Under 2012 har en miljöutredning
genomförts för hela BTH:s verksamhet vilken kommer ligga till grund för miljörådets fortsatta
arbete och den kommande revideringen av BTH:s miljöpolicy. Miljöutredningen är en
nulägesanalys där sambanden mellan BTH:s verksamhet och miljöpåverkan har kartlagts. Även en
genomgång av miljölagstiftning som berör verksamheten ingår. Utredningen fokuserar på
miljöaspekterna i organisationen och värderar dem. Utifrån dessa miljöaspekter kan policy, mål
och handlingsplaner utvecklas.
I samband med den ökade centraliseringen inom ekonomiadministrationen har en central
inköpsfunktion bildats vilket ökar förutsättningarna för att miljöaspekten beaktas i större
utsträckning och att BTH:s miljöpolicy efterlevs i fråga om exempelvis resor, energi- och
pappersförbrukning.
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Klimatredovisningar har tagits fram sedan 2008 då BTH blev klimatneutral. BTH har beräknat
klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter (CO 2 e) från myndighetens verksamhet.
Klimatpåverkan
innefattar
energiförbrukningen
för
lokaler,
tjänsteresor
samt
materialförbrukning. Den totala klimatpåverkan under år 2011 har beräknats till 1 814 ton CO 2 e.
Detta är en minskning med 14 % jämfört med år 2010 (2 099 ton CO 2 e). Resultat för år 2012
föreligger ännu inte.
Miljöarbetet omfattar såväl det praktiska arbetet, som att det är integrerat i många kurser inom
utbildningsprogrammen. En inventering pågår för att ytterligare förstärka miljö- och
hållbarhetstänkandets olika perspektiv på kursnivå.
1.9.2 Hållbarhetsforum Blekinge
Hållbarhetsforum Blekinge (HFB) är en övergripande kommunikationsplattform med visionen:
Ett hållbart Blekinge kännetecknat av interaktiv demokrati, innovativ hållbar tillväxt med bevarade natur- och
kulturvärden. HFB, som är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge Län, Landstinget Blekinge samt Karlskrona kommun, har under 2012
bland annat haft två workshoppar med fokus på lärande i skolan respektive hur vi kan arbeta för
ett hållbart Blekinge.

11 (72)

Blekinge Tekniska Högskola

2. Organisation

Figur 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 som alla bedriver utbildning på grundnivå och
avancerad nivå. Vid några sektioner bedrivs även utbildning på forskarnivå. Den stödjande
verksamheten utgörs av två enheter, högskolans bibliotek och förvaltningen. Utöver detta finns
två centrumbildningar.
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

12 (72)

Blekinge Tekniska Högskola

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.
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, samt kommunikation
(telekommunikationssystem och radiokommunikation). Sektionens uppgift är att, via utbildning
och forskning driva utvecklingen inom områdena framåt och på så sätt skapa fler och bättre
tillämpningar av teknik i vårt vardagliga liv. Sektionens tre huvudsakliga drivkrafter och
framgångsfaktorer är konkurrenskraft, internationell synlighet och samarbete med industrin.
Dessa drivkrafter ska användas för att uppfylla BTH:s varumärke ”in real life” – utbildningen ska
illustreras och kopplas till verkliga problem och projekt; forskningen ska göras i nära kontakt med
industriella, kommersiella projekt.
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.
Sektionens forskning omfattar fyra forskningsområden: Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap,
Medicinsk vetenskap och Tillämpad hälsoteknik. Sektionens forskning och utbildning på
forskarnivå är indelad i flera forskningsmiljöer. Fokus på dessa miljöer är främst 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.
På sektionen finns fem forskningsgrupper: Matematisk modellering, Hållbarhetsdriven
innovation, Produktutveckling, Fjärranalys och radiosignaler samt Signaler, system, sensorer och
distanslaboratorium
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Sektionen för management
Sektionen för management bedriver forskning, utbildning och innovation inom
Ekonomivetenskap och Samhällsvetenskap. Sektionens huvudområden är företagsekonomi,
industriell ekonomi och management, pedagogik, sociologi, och psykologi.
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.
Sektionens forskning är koncentrerad till sektionens forskningscenter Center for Strategic
Innovation Research (CSIR).
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.
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.
Biblioteket
Högskolebiblioteket bedriver biblioteksverksamhet, högskolepedagogisk utveckling och
utbildning, stöd och utveckling för flexibelt lärande, media- och IKT-pedagogiskt stöd.
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.
Under 2012 har BTH tecknat avtal med Verket för högskoleservice (VHS) om att genomföra
granskning och bedömning av inkomna ansökningshandlingar i den nationella antagningen.
Denna nya verksamhet är placerad inom förvaltningen och innebär i genomsnitt ca 20 nya
årsarbeten.
Högskolan har under året centraliserat olika funktioner. Föremål för förändring har främst varit
inom funktionerna IT-drift, ekonomiadministration och studerandeadministration. Detta har
inneburit en överflyttning av verksamheter från sektionsnivån till den centrala nivån på
Förvaltningen, vilket medfört att arbetet utförs på ett mer ensartat sätt och att personalstyrkan
har kunnat minskas.
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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, Kina,
samt mellan Blekinge län och Yunnanprovinsen, Kina.
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3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
3.1 Blekinge Tekniska Högskolas strategiska mål för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
BTH:s övergripande strategiska målområden för utbildningen har varit att:
•

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

•

skapa och upprätthålla en excellent utbildningsmiljö och studiemiljö för studenterna.

•

bidra till Sveriges insatser för utvecklingsländer vad gäller högre utbildning.

Forsknings- och utbildningsstrategin för 2009–2012 beskriver ovanstående målområden. Under
året kan bland annat följande resultat redovisas.
•

Utbildningsavtal har slutits med internationella lärosäten från bland annat Indien och
Kina inom olika teknikområden där utländska studenter kommer att studera vid
BTH. Nationellt har antalet förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen, som är
av stor betydelse för kompetensförsörjningen till näringslivet, ökat med 34 %.

•

Inom området fysisk planering har det internationella masterprogrammet PLANET
Europe – Joint Masters Programme on European Spatial Planning, Environmental Policies and
Regional Development antagit sin första studentkohort. Utbildningsprogrammet har
status som Erasmus Mundus-utbildning och ges tillsamman med Radboud University
Nijmegen, Nederländerna och Cardiff University, Storbritannien.

•

BTH:s interna Studentspegel redovisar att den förväntade närheten och
tillgängligheten (då BTH är ett mindre lärosäte) för studenter till lärare inte finns i
delar av utbildningen.

•

Högskolan uppfyller fortsatt kraven för ECTS-label och DS-label för god kvalitet på
utbildningsinformationen till studenter enligt EU:s modell.

•

BTH har ett långsiktigt bilateralt student- och lärarutbyte inom vård/folkhälsa med
University of Botswana, Botswana och University of Limpopo, Sydafrika. Andra
lärosäten i Afrika där vi har samarbeten inom högre utbildning inkluderande
utbildning på forskarnivå är Nelson Mandela African Institute of Science and
Technology, Tanzania, National University of Rwanda, Rwanda, Makerere University,
Uganda och University of Dar es Salaam, Tanzania.

3.2 Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid BTH under 2012
•

Anslaget för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå uppgick till 269 miljoner
kronor.

•

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå omfattade under 2012 3 731
helårsstudenter (HST) inom ramen för det statliga anslaget.

•

Prestationsgraden (HPR) ökade till 81 % (72 % 2011).
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•

Utbildningen på campus svarade för 70 % av helårsstudenterna.

•

Andelen studenter på utbildningsprogram utgjorde 80 % av helårsstudenterna.

•

Antalet avlagda examina vid högskolan överskred för första gången ett tusen. Totalt
utfärdades 1 056 examina.

•

Söktrycket på BTH:s utbildningar har ökat de senaste åren. Under 2012 bröts denna trend
och antalet sökande minskade om man betraktar all utbildning. Antalet
förstahandssökande till utbildningsprogram på grundnivå ökade, medan antalet sökande
till utbildningsprogram på avancerad nivå minskade kraftigt i anslutning till införandet av
studieavgifter för studenter från tredje land.

•

Behovet av kompetens i samhället inom BTH:s större utbildningsområden, teknik, IT och
vård, bedöms fortsatt vara konstant eller ökande de kommande åren. Detta enligt
prognoser utförda av Högskoleverket och fackförbund t.ex. SACO.

3.3 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden påbörjade under året en revision av samtliga examensbeskrivningar för
generella examina med syfte att förtydliga examensmålen inom varje huvudområde. Detta skedde
bland annat för att underlätta arbetet med att beskriva målen för framtida utbildningsprogram
vad gäller relationen mellan programmets utbildningsmål och högskolelagens och högskoleförordningens mål.
En ny mall för utbildningsplaner har tagits fram, för att på sikt bättre kunna beskriva hur
utbildningsprogrammet adresserar målen i högskolelagen och högskoleförordningen och de krav
som ställs på all högskoleutbildning rörande t.ex. studentmedverkan, forskningsbas och
kvalitetssäkring.
En utredning om hela högskolans framtida utbildningsutbud från 2014 togs fram och redovisades
för rektor. Detta med anledning av att de tillfälliga utbildningsplatserna för perioden 2010–2012
upphörde, vilket innebär en tydlig minskning av utbildningsanslaget för 2013 och framgent. (Nya
tillfälliga utbildningsplatser har i mindre omfattning beslutats för 2013–2015). Utredningens
bärande idé är att BTH som teknisk högskola har sin särart i 4–5 år långa nationellt etablerade
professionsutbildningar som leder till anställning som civilingenjör, planeringsarkitekt och
sjuksköterska/specialistsjuksköterska. De tre grundläggande pelarna för utbildningsprofilen är
examensrätterna att utfärda civilingenjörsexamen, sjuksköterskeexamen samt kandidat- och
masterexamen i fysisk planering. Dessa tre pelare utgör den kärna runt vilka andra
utbildningsprogram kan relateras och därmed forma olika programkluster. I utredningen föreslås
sju olika programkluster, fem stycken relaterat till civilingenjörsutbildningen, ett till fysisk
planering och ett till sjuksköterskeutbildningen.
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3.4 Studenternas efterfrågan på högskolans utbildningar
Tabell 1. Antal förstahandssökande och antalet sökande totalt till program. 1
2012
2011
2010
FörstaFörstaFörstahandshandshandssökande Totalt
sökande Totalt sökande Totalt
Grundnivå 2 763
9 297
2 691
8 236
5 287 15 723
Avancerad
nivå
1 913
3 367
8 186
13 371
5 818 12 253
Totalt

4 676

12 555

10 877

21 500

11 105

27 733

2009
Förstahandssökande Totalt
8 395
17 061

2008
Förstahandssökande Totalt
3 378
7 472

10 342

17 379

8 758

13 602

18 737

34 440

12 136

21 074

Antalet förstahandssökande och totalt antal sökande till högskolans utbildningsprogram på
grundnivå ökade till 2 763 st (2 691 st 2011) respektive 9 297 st (8 236 st 2011). Ökningen av
förstahandsökande till civilingenjörsutbildningen var 34 % (160 förstahandssökande 2012; 119
förstahandssökande 2011, källa www.vhs.se)
Den stora minskningen av antalet sökande till utbildningsprogram på avancerad nivå har inträffat
efter införandet av anmälnings- och studieavgifter för studenter från tredje land.
Tabell 2. Antal sökande till fristående kurser. 2
2012

2011

2010

2009

2008

Grundnivå
Avancerad nivå
Ej nivåinplacerat

11 593
69
-

13 962
526
-

11 263
267
-

8 843
289
-

7 734
870
604

Totalt

11 662

14 488

11 530

9 132

9 208

Efterfrågan på fristående kurser på grundnivå minskade något till 11 593 jämfört med 2011
(13 962 st), vilket berodde på ett minskat utbud av antalet fristående kurser. Förändringen på
avancerad nivå sammanfaller med införandet av anmälnings- och studieavgifter för studenter från
tredje land. Studenter som genomgått masterprogrammen har ofta även läst en eller flera
fristående kurser under sin tid vid högskolan för att skaffa sig ökad kompetens.

3.5 Rekryteringsinsatser och samverkan med gymnasier
Fokus för rekryteringen under 2012 har varit nischade gymnasieskolor med en profil som
stämmer överens med BTH:s. Detta har i många fall inneburit fler besök vid friskolor runt om i
landet och en viss bortprioritering av kommunala gymnasieskolor. Många kommunala
gymnasieskolor nås ändå både vid större mässor under hösten och mindre mässor under våren.
BTH bedriver ett samarbete med Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona, genom
spetsutbildningen Leonardo. Eleverna vid spetsutbildningen har möjlighet att läsa 45 hp
högskolekurser i matematik vid BTH under sina sista två år på gymnasieutbildningen. Det har
visat sig lättare för BTH att få positivt gensvar från de skolor som har en mer nischad profil.
Detta har i sin tur lett till fler och större seminarier vid besök samt större intresse för öppet hus
vid BTH. Dessa besök vid de mer profilerade gymnasieskolorna leder också till fler förfrågningar
om samverkan.

1
2

Denna tabell avser alla sökande inklusive sena anmälningar.
Denna tabell omfattar inte sena anmälningar.
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3.6 Breddad rekrytering
BTH arbetar kontinuerligt med åtgärder för att attrahera fler kvinnor till de tekniska
utbildningarna. När det gäller aspekter som pedagogik och marknadsföring försöker högskolan
beakta och främja teknikintresset speciellt hos kvinnor. Högskolan har noterat att en hög andel
kvinnliga lärare på de inledande teknikkurserna har en positiv effekt för att begränsa antalet
avhopp från de kvinnliga studenterna. Marknadsföringsmässigt används kvinnor i lika stor
utsträckning som män för bl.a. annonsmaterial, intervjuer, bildmaterial och mässbesök. Vid
tecknandet av nya samarbetsavtal beaktas hela tiden möjligheten att reservera platser för kvinnliga
studenter. Trots stora ansträngningar har inte målet för HT 2012 nåtts, som säger att 25 % av
antagna till civilingenjörsutbildningarna ska vara kvinnor. Utfallet blev 10,2 %. De flesta av
BTH:s inriktningar på civilingenjörsprogrammen har stark teknisk profil, vilket kan vara en
anledning till att högskolan lockar en mindre andel kvinnliga sökande jämfört med andra
utbildningar med mer managementinslag.
Till sjuksköterskeutbildningarna har strävan varit att rekrytera fler manliga studenter. Marknadsföringsarbetet har fokuserats på hur andelen män ytterligare kan öka. Exempelvis har manliga
studenter fått berätta om hur det är att studera och arbeta inom hälso- och sjukvård. BTH har
också informerat studenterna om att arbetsmarknaden anses vara god för vårdyrken enligt både
Sacos rapport Framtidsutsikter och HSV:s rapport Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Målet
för HT 2012 var att 25 % av de antagna skulle vara män, utfallet blev 10,7 %.
På utbildningsmässor är studentrepresentanter av båda könen representerade om möjligt. Hänsyn
tas också till studentambassadörernas bakgrund när de rekryteras. BTH har ökat samverkan med
gymnasieskolor och grundskolor. Utbildningsdagar för gymnasieskolor i Karlskrona har hållits, då
populärvetenskapliga föreläsningar, rundvandring samt allmän marknadsföringsinformation om
BTH har genomförts. Detta material används också flitigt för att öka grundskole- och gymnasielärarnas teknikkompetens och teknikintresse på bland annat matematikbiennalen i Stockholm. Inom vissa delar av BTH har man ett utbyggt praktik/pröva-påsystem, där gymnasieelever
i de sista årskurserna får möjlighet att pröva former och innehåll inom flera av utbildningsområdena.
Ett strategiskt projekt med syfte att etablera ett didaktiskt centrum för matematik, naturvetenskap
och teknik har genomförts. Detta genom att upparbeta relationer, bedriva utbildning samt
utveckla och bedriva aktiviteter mot Blekinges kommuner, skolor och gymnasieskolor för lärare
och elever. BTH deltar i nationella nätverk där frågor om breddad rekrytering förs, t.ex. i
samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning och i nätverk för de tekniska högskolorna.
BTH är också representerat i det nationella nätverket Include, som arbetar med breddad
rekrytering inom högre utbildning vars syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering,
genomströmning, mångfald och likabehandling.
BTH har under senare år rekryterat i huvudsak forskarstuderande med utländsk bakgrund. Det
har fått till följd att internationella forskarstuderande är i majoritet i ett flertal forskargrupper.
Långsiktigt behöver högskolan arbeta med att öka intresset hos svenska studenter att gå vidare till
studier på forskarnivå.
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BTH har för tillfället en positiv rekrytering av kvinnor till utbildning på forskarnivå, d.v.s. det är
en större andel kvinnor som antas till utbildning på forskarnivå än andel kvinnor som studerar på
avancerad nivå inom det tekniska området vid BTH.

3.7 Studievägledning och karriärvägledning
Målet med studie- och karriärvägledning är att med ett coachande förhållningssätt ge studenter
och presumtiva studenter insikt om de egna resurserna och tillgång till information för att fatta
välgrundande beslut vad gäller studie- och yrkesinriktning. Arbetet innebär även att ge stöd till
studenter under studietiden och underlätta övergången från studier till yrkesliv. Målet är att detta
arbete ska ge färre avhopp och bättre genomströmning på utbildningarna. Arbetet ska främja
individens fria studie- och yrkesval oavsett kön, social och etnisk bakgrund eller funktionshinder.
Mångfald och variation utmärker utbudet av utbildningar från högskolor och universitet och
möjligheterna att kombinera kurser och program till en examen är idag otaliga. Regler runt
behörighet och urval är även dessa mycket komplexa. En effekt av denna utveckling är att
behovet av studievägledning kontinuerligt ökar.
Utöver vägledning via telefon, e-post och möten har vägledningen gjort insatser för studenterna
via olika föreläsningar och kurser. Dessa har bl.a. innehållit studieteknik, karriärfrågor, CVskrivning och hjälp till studenter med talängslan. Vägledarna fungerar kontinuerligt som en resurs
för flera personalgrupper på BTH gällande olika studentärenden och regler. Exempel på detta är
medverkan vid utbildningsmässor, studiebesök, uppdragsutbildning och Öppet Hus.
Ett exempel på projekt som startades 2012 är pilotprojektet International Students ”In real life” at
BTH som medfinansieras av STINT. Projektet syftar till att förbereda inkommande studenter
från Kina och Indien inför studier på BTH genom att bl.a. undervisa i studieteknik, muntlig
kommunikation, svensk kultur och akademiskt skrivande. Projektet löper över två år.
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3.8 Redovisning av utbildningsuppdraget
Tabell 3. Utbildningsområde uppdelat på HST och HPR.
Antal HST och
HPR inkl.
Andel av
Antal Antal överproduktion ersättning
Utbildningsområde
HST HPR
(tkr)
(%)
Humaniora

106

74

3 905

1,4

Samhällsvetenskap

822

580

30 360

10,8

Naturvetenskap

268

193

21 587

7,7

2 092

1 739

178 241

63,5

347

339

34 127

12,2

96

91

12 328

4,4

3 731

3 016

280 547

100,0

Teknik
Vård
Medicin
Totalt
Takbelopp

269 544

Diff. ersättning 3

689

Överproduktion

11 692

Antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom utbildningsuppdraget
redovisas i tabell 3 uppdelade på utbildningsområden liksom de intäkter som antalet
helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsuppdraget genererar utifrån de av
riksdagen fastställda ersättningsbeloppen. Antalet HST vid BTH inom ordinarie
utbildningsuppdrag under 2012 uppgick till 3 731. Relativt 2011 (4 376 HST) är minskningen 645
helårsstudenter. Antalet helårsprestationer under 2012 uppgick till 3 016.
År 2012 var prestationsgraden 81 %. Ökningen, 9 procentenheter, förklaras till stor del av en
minskad antagning till avancerad nivå de senaste åren och en allmän volymminskning av antalet
helårsstudenter, vilket ger en fördröjning innan en minskning i antalet prestationer sker. Därför
uppstår en så pass stor förändring av prestationsgraden.
Högskolans utbildningsvolym under 2012 uppgick till 281 236 tkr, d.v.s. 11 692 tkr högre än takbeloppet (269 544 tkr). Därmed passerade utbildningsvolymen på nytt högskolans takbelopp under 2012. Detta är en effekt dels av ökade prestationer, utöver det förväntade, för avgiftsbefriade
studenter från tredje land, dels av en ökad antagningsvolym av svenska studenter de senaste åren.
Det senare för att klara omställningen till de nya utbildningsanslagsnivåerna, då andelen avgiftsbefriade tredjelandsstudenter som successivt fasats ur varit relativt stor. Denna volym har till viss
del varit ansträngande för lärarkåren i form av extra hög arbetsbelastning inom vissa områden.
I tabell 3 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 rättvis bild av de olika utbildningsområdenas ekonomiska andel av den totala utbildningsverksamheten. Utbildningen inom teknik/naturvetenskap utgör drygt 71 % av utbildningsverksamheten och utbildningen inom vård/medicin utgör knappt 17 %. De samhällsvetenskapliga/
humanistiska utbildningsområdena har en ekonomisk andel motsvarande drygt 12 % av utbildningsverksamheten. Av utbildningsanslaget går cirka 88 % av de ekonomiska medlen till utbildning inom teknik, IT och vård, områden där kompetensförsörjningsbehovet bedömts som stort.
3

Ersättning för HPR från december föregående budgetår.
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3.9 Studieavgifter för studenter utanför EES-området och Schweiz
3.9.1 Studieavgiftsskyldiga studenter
Ett stipendie- och avgiftsråd (SAR) inrättades 2010 av rektor. Rådet har till 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 Internationella Programkontoret (IPK),
vilka BTH kan använda för avgiftsreducering för avgiftsskyldiga studenter. Rådet ska även föreslå
regler för hantering av särskilda avgiftsfall. SAR ger förslag gällande ovanstående, och rektor är
beslutande. Även BTH:s deltagande i andra stipendieprogram, såsom Svenska Institutets,
hanteras i rådet.
Antal studieavgiftsskyldiga studenter vid BTH under våren 2012 var 55 och under hösten 2012
110. Dessa fördelar sig som i nedanstående tabell.
Tabell 4. Antal studieavgiftsskyldiga studenter som har betalat avgift eller fått helt stipendium.
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
stustu- Varav nystuindivider studenter
denter denter antagna
denter
helår
2011
VT12 HT12
HT12
helår
2012
- som betalat hel eller del av studieavgift
- med stipendium från BTH
motsvarande hel avgift

50

95

76

72,5

126

63

2

5

4

3,5

6

4

- med stipendium från Svenska Institutet
Totalt antal studenter som har betalat
avgift eller fått helt stipendium

3

10

7

6,5

10

3

55

110

87

82,5

142

70

En del av VT12-studenterna är klara efter vårterminen och fortsätter inte HT12. Till det kommer
de nyantagna HT12. Av de 110 betalstudenterna BTH hade HT12 var 87 studenter som antagits
till sin utbildning HT12, (medan 110 – 87 = 23 studenter av vårens 55 studenter fortsatte sina
studier HT12).
Antalet studenter som betalat avgift eller erhållit stipendium har ökat från 70 HT11 till 87 HT12.
Antalet stipendier från Svenska Institutet har ökat från tre till sju.
Tabell 5. Fördelningen av avgiftsskyldiga studenter och utbildningsprogram. 4

Kurs inom teknik
Kurs inom humaniora, 30 hp
Kandidatprogram, 180 hp
Magisterprogram, 60 hp
Masterprogram, 120 hp

Antal studenter
2012
3
25
27
36
44

Antal studenter
2011
1
15
12
21
21

Tabell 5 visar att rekrytering av avgiftsskyldiga studenter sker till samtliga kategorier, men de
enstaka kurserna inom teknik har haft minst antal av dessa studenter. De enskilda teknikkurserna
4 En summering av antalet studenter 2012 i tabellen stämmer inte med totalt antal som antagits till utbildning. Detta beror på att
en del studenter studerade VT12 och fortsatte HT12, medan andra påbörjade studierna HT12 samt på att ytterligare några avslutat
sina studier efter VT12.
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har lästs av studenter som går ett utbildningsprogram men vill ta någon ytterligare kurs, vilken då
medför en ytterligare avgift.
3.9.2 Eventuell påverkan på lärosätets övriga verksamhet
I några fall har det inkommit frågor kring BTH:s regelverk och studieadministration, som i sig
berör andra studenter, som ställts på sin spets när de avgiftsskyldiga studenterna ansöker och
antas. De förtydliganden som då görs kommer alla delar av verksamheten tillgodo.
3.9.3 Samarbete med Migrationsverket
Generellt sett har samarbetet med Migrationsverket fungerat bra, och det har fungerat bättre
2012 än 2011 då avgifterna infördes. Vid en del tillfällen har BTH upplevt problem med attityden
hos handläggare, där inställningen snarare har upplevts vara att finna problem än att leta efter sätt
att göra bra lösningar. En kommentar, där problemet förmodligen inte beror på Migrationsverket
utan regelverket, är att en student som söker uppehållstillstånd för en treårig utbildning måste
uppvisa medel för alla tre åren trots att uppehållstillstånd bara ges för ett år i taget. Detta skapar
problem för en del sökande, att i förväg kunna visa upp flera hundra tusen kronor på ett
bankkonto. Kravet på uppvisande av orealistiskt stora summor pengar inför ansökan om
uppehållstillstånd gäller även för studenter på tvååriga program. Studenterna får aldrig
uppehållstillstånd för mer än ett läsår i taget och ändå krävs de på bevis för att de i förväg på ett
bankkonto har den totala summan som ska bekosta hela utbildningen. BTH anser att det vore
rimligast att:
•
•

endast kräva uppvisande av finansiering för den tid som uppehållstillståndet kommer
att gälla.
endast kräva att tillräcklig finansiering för den tid som uppehållstillståndet kommer att
gälla kommer in löpande till studenten, d.v.s. att inte kräva en orealistisk summa
pengar på ett bankkonto inför ansökan om uppehållstillstånd.

En annan och ytterligare kommentar är att Migrationsverket enligt den information BTH nåtts
av, fortsätter att skicka besked till internationella sökande på svenska utan någon engelsk
översättning. BTH förstår och accepterar att informationen måste delges på svenska eftersom
den ges av en svensk myndighet, men kan inte se att något regelverk skulle hindra
Migrationsverket från att skicka med en engelsk översättning.

3.10 Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningsverksamheten forstätter att minska under 2012. Dock noteras en ökning av
antalet HST i poänggivande utbildning i förhållande till 2011, varför minskningen skett inom icke
poänggivande uppdragsutbildningar.
Tabell 6. Antalet HST i poänggivande utbildning, varav inom ramen för lärarlyftet.
2012 2011 2010 5 2009 6 2008
Uppdrag
44
30
48
19
8
varav lärarlyft
6,1
6,1
3,2
1,5
-

5
6

I årsredovisningen för 2011 angavs felaktiga siffror för 2010.
I årsredovisningen för 2009 angavs felaktiga siffror för 2009.
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Tabell 7. Intäkter av uppdragsutbildning.
Intäkter (tkr)

2012

2011

2010

2009

2008

5 942

15 134

23 846

28 393

27 762

Huvudskälet till minskningen är den ekonomiska situationen för BTH. Till följd av denna med de
uppsägningar som genomförts och en eftersläpande överproduktion inom grundutbildningen har
personella resurser saknats för att bedriva olika typer av uppdragsutbildningar.

3.11 Avvägning fristående kurser – utbildningsprogram
Tabell 8. Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram, utveckling 2008 – 2012.

Fristående
kurser

2012

2011

HST

HPR HST HPR

757

544 1 141

663

2010

2009

2008

HST HPR

HST HPR

HST HPR

1 141

1 137

1 100

750

662

588

Programkurser

2 974

2 473 3 235 2 503

3 094 2 427

2 826 2 238

2 722 2 053

Totalt

3 731

3 016 4 376 3 167

4 235 3 177

3 963 2 900

3 822 2 641

Antalet helårsstudenter har totalt minskat jämfört med 2010 och 2011 och omfattade 2012 3 731
HST vilken är i samma storleksordning som för 2008. Den ökade volymen 2009–2011 var ett
resultat av tillfälligt ökade utbildningsanslag under perioden. Minskningen 2012 för programstudenter beror till stor del på att sista kullen av studenter som antogs till masterprogram före
införandet av studieavgifter avslutade sin sista termin under våren. Minskningen inom fristående
kurs är ett resultat av ett mindre utbud av fristående kurser som en del i anpassningen av den
totala utbildningsvolymen till de förändrade utbildningsanslagen. Denna utbudsminskning sker
till förmån för ett ökat fokus på programutbildning och därmed kompetensförsörjning inom
näringsliv och offentlig sektor. Programutbildningar utgör 80 % av den samlade utbildningen
(2 974 HST) och fristående kurs 20 % (757 HST). Detta är en successiv ökning av programutbildningen från 2008, då programmen utgjorde 71 % av utbildningsvolymen, och är ett resultat
av en ökad fokusering på utbildningsprogram.
Tabell 9. HST för respektive utbildningsområde.
Utbildningsområde

2012

2011

2010

2009

2008

Humaniora

106

107

116

118

138

Samhällsvetenskap

822

883

728

615

559

Naturvetenskap

268

284

327

325

285

2 092

2 609

2 598

2 457

2 352

347

384

359

344

362

96

109

107

105

127

3 731

4 376

4 235

3 964

3 822

Teknik
Vård
Medicin
Totalt

Tabell 9 visar att utbildningsvolymerna inom utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och
vård har minskat. Minskningen inom samhällsvetenskap och delar av teknik förklaras av ett
minskat utbud av fristående kurser till förmån för programutbildning. En ytterligare delförklaring
för utbildningsområdet teknik är att höstterminen 2010 var den sista terminen då ett större antal
tredjelandsstudenter antogs till masterprogram innan studieavgiftsreformen (vårterminen 2011
var den sista avgiftsbefriade terminen och endast ett mindre antal tredjelandsstudenter antogs då).
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Inom vårdområdet genomfördes ett uppehåll i antagningen av specialistsjuksköterskor under
2012. Detta med anledning av de minskade utbildningsanslagen och att annan utbildning inom
vårdområdet behöver fasas ut för att en anpassning till det kommande utbildningstaket skulle ske.
Utbildningen återupptas under 2013. Detta då nya tillfälliga utbildningsplatser för perioden 2013–
2015 beslutas och det finns ett långsiktigt kompetensförsörjningsbehov.

3.12 Avvägning campus-/distansutbildning
Tabell 10. Utbildningsprogram på campus och distans uppdelat på HST och HPR samt prestationsgrad och andel av HST.
Andel
HST
HPR Prest. grad av HST

Utbildningsprogram
Campus
Distans

2 413
561

2 107
365

87 %
65 %

65 %
15 %

Totalt

2 974

2 473

83 %

80 %

Campus

182

171

94 %

5%

Distans

575

373

65 %

15 %

Totalt

757

544

72 %

20 %

Totalt

3 731

3 016

81 %

Fristående kurs

Fördelningen mellan campus- och distansutbildningen är, om helårsstudenter beaktas, 30 %
distansutbildning och 70 % campusutbildning. Ökningen av campusutbildningen är ett resultat av
ett minskat utbud av distansutbildning. Minskningen av distansutbildningsutbudet har bland
annat skett för att öka examensfrekvensen.
Tabell 11. Prestationsgrad uppdelat på distansutbildning och campusutbildning samt totalt.
2012
2011
2010 7 2009 2008
Campus
88 %
81 % 83 % 83 % 78 %
Distans
65 %
55 % 59 % 51 % 44 %
Totalt
81 %
72 % 75 % 73 % 69 %

Tabell 11 ovan visar att prestationsgraden för 2012 har ökat till 81 %, en ökning med nio
procentenheter. Denna ökning kan till stor del hänföras till en minskad antagning på avancerad
nivå de senaste åren och en allmän volymminskning vilket ger en eftersläpning av prestationerna.
Högskolan har dessutom genomfört riktade insatser för att stödja studenter från tredje land som
antogs innan studieavgiftsreformen och legat efter med sina prestationer. Insatser har omfattat
bl.a. identifiering av studenter som ligger nära examen, studievägledning och framtagning av
tydliga kursval för att nå examen.

7

Siffrorna avrundades annorlunda i årsredovisning för 2011.
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3.13 Avvägning program – kurser inom olika utbildningsområden
Tabell 12. Utbildningsprogram och fristående kurser inom högskolans verksamhetsområden.

Humaniora /
samhällsvetenskap
Teknik /
naturvetenskap
Vård / medicin

Pgm.
%

2012
Frist.
kurs
%

Pgm.
%

11

14

8

57
11

6
1

79

21

Totalt 8

2011
Frist.
kurs
%

Pgm.
%

2010
Frist.
kurs
%

2009
Frist.
kurs
%

Pgm
%

14

9

11

8

10

8

10

56
10

10
1

55
10

14
1

53
10

17
1

52
11

17
2

74

25

74

26

71

28

71

29

Pgm
%

2008
Frist.
kurs
%

Utbildningsutbudet kan delas in i utbildningsprogram och fristående kurser. För samtliga
utbildningsområden ovan har andelen programutbildningar ökat de senaste fem åren. Detta som
en effekt av högskolans ökade fokus på programutbildning. För utbildning inom
humaniora/samhällsvetenskap är fördelningen mellan programutbildning och fristående kurs
någorlunda jämn, då man inom området av tradition bedriver utbildning i form av fristående
kurs, varför ett större genomslag för fokusering på programutbildning inte sker.

3.14 Avvägning mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Tabell 13. Avvägningen mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
HST Andel Andel Andel Andel Andel
2012 2012
2011
2010
2009
2008
Grundnivå
Avancerad nivå

2 998
733

80 %
20 %

74 %
26 %

72 %
28 %

71 %
29 %

74 %
26 %

I tabell 13 fördelas högskolans utbildning, uppdelad på grundnivå och avancerad nivå, utifrån
antalet helårsstudenter. Inom civilingenjörsutbildningen på årskurs fyra och fem samt magisteroch 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 tabell 13.
Av tabellen framgår att 80 % av högskolans grundutbildning finns på grundnivå och 20 % på
avancerad nivå. Detta motsvarar 2 998 helårsstudenter på grundnivå och 733 helårsstudenter på
avancerad nivå. Majoriteten av helårsstudenterna på avancerad nivå återfinns inom det tekniska
utbildningsområdet där BTH har examensrätt för masterexamen.
Tabell 14. Prestationsgrad grundnivå och avancerad nivå 2008 – 2012.
Grundnivå
Avancerad nivå
Totalt

8

2012

2011

2010

77 %
95 %
81 %

72 %
75 %
72 %

75 %
75 %
75 %

2009

2008

73 %
74 %
73 %

73 %
58 %
69 %

Att summan per år inte alltid blir 100 % beror på avrundning.
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Prestationsgraden (tabell 14) är högre på den avancerade nivån än på grundnivån, 95 %
respektive 77 %. Att det är en skillnad i prestationsgrad mellan grundnivå och avancerad nivå är
rimlig då studenterna på avancerad nivå har en större studieerfarenhet. Den höga
prestationsgraden på avancerad nivå 2012 förklaras till stor del av att volymen antagna studenter
till avancerad nivå har minskat i och med införandet av studieavgifter och att studenter som
antagits innan införandet av studieavgifter har ökat sina prestationer.

3.15 Utbildningarnas forskningsanknytning
Högskolans utbildningsverksamhet ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan
forskning och utbildning. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå innebär detta bland
annat att vetenskapliga metoder och arbetssätt ska tillämpas i utbildningen och att utbildningen
genomförs av forskarutbildade och forskande lärare.
Högskolans utbildning har sin tonvikt inom områdena teknik/naturvetenskap och vård/medicin.
Den vetenskapliga kompetensen hos lärarkåren är god inom teknik/naturvetenskap där
högskolan har doktorsexamensrätt inom områdena IT med tillämpningar samt planering och
management. Lärarkåren inom vård/medicin har god vetenskaplig kompetens vilket styrks av
Vetenskapsrådets rapport 2012, Kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk
vårdforskning.
Högskolan har under året reviderat programmens utbildningsplaner så att det tydligare framgår
hur befintlig forskningsverksamhet vid högskolan knyter an till programmen.

3.16 Mobilitet
Tabell 15. Inresande och utresande studenter inom ramen för utbytesavtal 9.
2012

2011

2010

2009

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Inresande

103

149

138

341

131

343

124

Utresande

34

41

31

40

24

27

Totalt

137

190

169

381

155

370

2008

Kvinnor Män Kvinnor Män

Kvinnor

Män

273

79

163

10

24

15

14

134

297

94

177

Den tydligaste förändring avseende högskolans studentmobilitet under 2012 jämfört med
föregående år är att antalet inresande studenter minskat med nära 50 %. Anledningen till denna
stora och avsiktliga minskning är att högskolan efter införandet av studieavgifter för studenter
från länder utanför EES-området gjort stora neddragningar på antalet inresande studenter från
dessa länder i avsikt att sträva mot utbyten i balans.
Antalet utresande studenter ökade däremot under året, från totalt 71 under 2011 till 75 under
2012. Främst ökade deltagandet inom Erasmusprogrammets praktikdel. En positiv förändring
under året var att antalet sökande till utlysta utbytesplatser ökade. Framför allt ökade intresset för
studier i länder utanför Europa. En orsak till att många intresserade studenter trots allt valt att
avstå från utlandsstudier inom ramen för sitt utbildningsprogram har varit att hitta relevanta
kurser som getts på engelska.
Avvikelser mellan tidigare årsredovisningar och tabellen beror på korrigeringar gjorda efter det att årsredovisningsuppgifterna
tagits fram.

9

27 (72)

Blekinge Tekniska Högskola

Högskolan har under ett antal år tillbaka arbetat för att uppnå en balans i deltagandet i
utbytesprogram mellan kvinnliga och manliga studenter och har bl.a. arbetat aktivt med ett antal
fr.a. utomeuropeiska universitet för att öka andelen kvinnliga deltagare i utbyten inom
teknikområdet. Balansen mellan kvinnor och män avseende inresande studenter visade en
markant förbättring under året jämfört med föregående år, från 29 % kvinnor under 2011 till
41 % under 2012.
Balansen mellan utresande kvinnliga och manliga studenter var redan tidigare bättre än den
avseende inresande, men även denna uppvisade under året en mindre förbättring från 44 %
kvinnor under 2011 till 45 % under 2012.
Utöver de studenter som rest ut inom ramen för utbytesavtal, genomförde under året två BTHstudenter utlandsperioder inom ramen för stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS). Fem
externa stipendier delades också ut inom ramen för detta program.
Högskolan har utvecklat samordningen av internationaliseringen genom att t.ex. övergripande
koordinera kontakter med utländska partneruniversitet, planera och koordinera besök från
befintliga och potentiella internationella partneruniversitet. BTH har koordinerat befintliga
kontakter med internationella studentrekryteringsagenturer och upparbetat nya samarbeten bl.a.
genom deltagande i en workshop för rekryteringsagenturer i Brasilien.
BTH har initierat och utvecklat nya samarbetsavtal med universitet i bl.a. Brasilien och Indonesien samt tagit fram avtalsförslag och agerat kvalitetskontrollinstans gällande avtalsförslag från
utländska lärosäten inom ramen för utbildningssamarbete och rekryteringssamarbete.
BTH ingår i nätverket Study Destination Sweden (SDS).
Högskolan har under året ansökt om, fått beviljat och påbörjat ett tvåårigt projekt inom ramen
för STINT:s för året nya satsning Strategic Grants for Internationalisation. Projektet International
students ”In real life” at BTH som var ett av totalt fem beviljade projekt i denna ansökningsomgång
syftar till att förbereda indiska och kinesiska studenter inför sina kommande studier på BTH.
3.16.1 Erasmusavtal – Utresande studenter
Inom Erasmus har BTH skickat 21 studenter under 2012. Intresset för att åka utomlands är
fortsatt stort men många av de studenter som tilldelas en plats väljer i slutänden att tacka nej till
det erbjudna utbytestillfället, vilket gör att antalet studenter som faktiskt kommer iväg är ganska
jämnt från år till år.
3.16.2 Erasmusavtal – Inresande studenter
Under 2012 har BTH mottagit 101 Erasmus-studenter från ett tiotal länder. Antalet inresande
studenter är relativt stabilt från år till år och ligger konstant runt ett hundratal.
3.16.3 Erasmuspraktik
Det har funnits ett stort intresse för Erasmuspraktik. Under 2012 har 20 stycken studenter valts
ut till Erasmuspraktik.
BTH har varit ansvarig för en sommarskola inom Erasmus Intensive Programme. Projektet har varit
treårigt och varje sommarskola har varat under två veckor. Studenter och lärare från flera
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europeiska universitet har deltagit. Årets sommarskola arrangerades i Bilbao (Universidad De
Deusto), Spanien. Tre lärare från BTH deltog i undervisningen.

3.17 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
ENQA. Redovisningen nedan följer den struktur som återfinns i högskolans kvalitetsprogram
med fokus på uppnådda kvalitetsmål enligt handlingsplanen.
3.17.1 Kontinuerligt kvalitetsarbete
I april 2012 fastställde BTH:s styrelse en reviderad policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning
på grund-, avancerad, och forskarnivå. Utifrån denna har BTH fortsatt att arbeta med de
prioriteringar som anges i högskolans Program och handlingsplan för kvalitetsarbete 2011–2013.
Ett viktigt arbete för att säkra kvalitetsförbättring av kurser på BTH har varit att utveckla nya
rutiner för att förbättra återkoppling på kursvärderingar. Programråd, sektionsråd för
utbildningskvalitet och nämnder för utbildningsfrågor på sektionerna har under 2012 genomfört
analyser av utfall på kursutvärderingar och lämnat förslag på åtgärder för att komma till rätta med
eventuella brister. BTH:s kvalitetsråd har initierat arbetet med att utarbeta ett BTH-övergripande
system för att förbättra kursvärderingscykeln.
Kvalitetsrådet har fortsatt haft täta dialoger med sektionerna för att skapa förutsättningar för ett
sammanhållet kvalitetsarbete och för att stödja verksamheten under Högskoleverkets pågående
kvalitetsutvärderingar av högskolans utbildningar. En rad insatser, som presenteras under
efterföljande rubriker, har genomförts under året med anledning av de externa utvärderingarna.
3.17.2 Systematisk granskning och revidering av utbildningar
Utvecklingsarbetet på kursnivå och programnivå som säkrar kopplingen mellan lärandemål, kursoch programinnehåll och examinationer till de nationella examensmålen och progressionen av
generella färdigheter har fortsatt under 2012. 13 utbildningar inom ingenjörs- och teknikområdet
har genomgått Högskoleverkets kvalitetsutvärdering. BTH har lämnat in självvärderingar till
Högskoleverket för dessa utbildningar. För den utbildning (kandidat, psykologi) som erhöll
omdömet bristande kvalitet arbetas det på en åtgärdsredovisning som ska skickas till
Universitetskanslersämbetet under 2013.
Under 2012 har arbetet med att öka genomströmningen och prestationsgraden på utbildningarna
fortsatt. Ett omfattande analysarbete för att identifiera vilka kurser som har låg genomströmning
har genomförts och åtgärder för att öka genomströmningen har vidtagits. Åtgärder som har
genomförts är bl.a. införande av undervisning i studieteknik som ett obligatoriskt moment under
första terminen, fler kontakttimmar, utveckling av lärarnas IKT-pedagogiska kompetens, bättre
kontroll av studentens förkunskaper, noggrannare analys av kursvärderingar samt tätare
uppföljning av mindre aktiva studenter på kurserna.
En särskild satsning har gjorts för civilingenjörsutbildningarna för att skapa mer
konkurrenskraftiga utbildningar och lägga grunden till en mer praktisk och ingenjörsmässig
anpassad ingenjörsutbildning. Alla BTH:s civilingenjörsutbildningar har blivit bredare med
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gemensamma kurser inom både naturvetenskap, ekonomi, miljö och kommunikation. Ett
förberedande arbete för att anpassa alla våra ingenjörsutbildningar till CDIO-modellen 10 med ett
tydligare fokus på ingenjörsmässiga kunskaper och förmågor har gjorts i form av
informationsinhämtning, workshoppar och medverkan i samverkansgrupper och nätverk.
3.17.3 Bedömning och examination av studerande
Studenterna ska kunna bedömas professionellt och likvärdigt utifrån kända bedömningskriterier.
Under 2012 har en modell för BTH:s examensarbetesprocess tagits fram med explicita
bedömningskriterier för samtliga examina och yrkesexamina samt riktlinjer för handledare och
biträdande handledare. I samband med detta har också utbildning i lärandemålsformulering,
utarbetande av bedömningskriterier och genomförande av målrelaterad examination genomförts
för alla lärare på BTH. Arbetet med att införa tydliga bedömningskriterier på samtliga kurser på
BTH har fortsatt under 2012.
Som förberedelse för Högskoleverkets kvalitetsutvärdering har sektioner under 2012 genomfört
egengranskningar av examensarbeten utifrån punkter framtagna av kvalitetsrådet vid BTH. Detta
har lett till en ökad medvetenhet kring uppsatshandledning och ett ökat engagemang i frågor som
rör handledning, mer rättssäker bedömning i form av kvalitetsdokument som formaliserar
handledning, utvecklade bedömningskriterier, mallar för likvärdig bedömning och ökad dialog
mellan handledare och examinatorer.
För att främja vetenskaplig hederlighet på högskolan har riktlinjer för hantering av plagiering
fastställts. Informationsmaterial kring examination och regler för examination har kommunicerats
särskilt till alla nya studenter på BTH.
3.17.4 Personalens kompetens och möjlighet till kompetensutveckling
Utbildningsnämnden har fattat beslut om en obligatorisk utbildning för programansvariga i
akademiskt ledarskap som genomfördes under våren 2012 för att stärka dem i rollen som
ansvariga för utvecklingen och genomförandet av BTH:s utbildningsprogram.
Inom profilen Design för digitala medier har ett gästforskningsprogram genomförts. Ett antal
gästforskare från andra lärosäten har varit inbjudna och haft seminarier för personal såväl som
för studenter samt varit delaktiga i utvecklande av nationella nätverk inom design för digitala
medier.
3.17.5 Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande
Samtliga sektioner arbetar kontinuerligt med att förbättra lärandemiljön för studenterna. De
CDIO-förberedelser som har initierats för högskolans civilingenjörsutbildningar innefattar att
vissa sektioner har börjat inventera resurser vad gäller laborationer, lokaler och utrustning för att
kunna börja bygga upp ändamålsenliga och nödvändiga resurser för en kraftigt utökad
labbverksamhet. För vissa tekniska och spelorienterade utbildningar har ytterligare anpassning av
salar gjorts. En vidareutveckling av tekniska lösningar och pedagogiska plattformar för
distansutbildningar har också gjorts. Här har dessutom personalens pedagogiska digitala
kompetens höjts genom utbildningsprojekt. För yrkesutbildningar inom vårdområdet har
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färdighetsträningssalar förbättrats för att skapa mer realistiska studiemiljöer, och tillgängligheten
för studenterna till dessa salar har ökat.
Ett antal prioriterade insatser för att höja kvaliteten på forskning och utbildning på forskarnivå
vid BTH har genomförts. För forskarutbildningen har de riktlinjer som togs fram 2011 för årliga
uppföljningar av individuella studieplaner implementerats. Vidare har en kvalitetsutvärdering av
forskningsverksamheten vid BTH initierats. Sektionerna har skrivit en självvärdering, och
platsbesök av externa bedömare planeras under våren 2013. Vidare har ett flertal seniora forskare
genomgått forskarhandledarutbildning under året.
För att öka lärandestödet för studenterna har ett antal pedagogiska projekt genomförts eller
påbörjats. Exempel på sådana projekt är utbildning i problembaserat lärande för personal och
handledare för verksamhetsförlagd utbildning, vidareutveckling av pedagogik och arbetsformer
för nätbaserad utbildning, och ett initiativ att genomföra Supplemental Instruction som ett
komplement till undervisningen och ett stöd för studenterna. Initiativet har under HT2012 varit
att genomföra programmeringsstugor där studenter är handledare för sina kamrater i större
utsträckning än tidigare. Detta arbete fortsätter under 2013.
3.17.6 Insamling och användning av nyckeltal och annan information
En systematisk utvärdering av programutbudet har genomförts. Resultatet är förslag på ny
programstruktur som presenterats under året. Utvärdering är ett av de viktigare underlagen för att
långsiktigt bemanna och säkra lärarresurser med rätt kompetens.
För att inhämta information över hur studenter och doktorander ser på sin utbildning har en
Studentspegel och en doktorandspegel genomförts. Enkätfrågorna adresserar bl.a. studiemiljö
och hur väl man anser sig ha uppnått de nationella examensmålen.
Under hösten 2012 har en enkät genomförts bland högskolans alumner i samarbete med
analysföretaget Universum. Enkäten hade som främsta syfte att undersöka kopplingar mellan
studier och etablering på arbetsmarknaden, men behandlade även andra frågor som
arbetsgivarpreferenser och lönespridning. Vidare har planeringen av ytterligare en alumnenkät
påbörjats för att genomföras under 2013.
3.17.7 Information till allmänheten
Ett väsentligt kvalitetsmål som högskolan arbetar med är att säkerställa att publicerad
utbildningsinformation är aktuell, sanningsenlig och lättillgänglig. Den hedersutnämning och
kvalitetsstämpel, ECTS-label, som högskolan erhöll 2011 från EU-kommissionen för kvalitet i
utbildningsinformation ställer fortsatt krav på högskolan att upprätthålla god kvalitet. Högskolan
kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att säkra att kvaliteten upprätthålls och för att därmed
behålla ECTS-label. Arbetet med ECTS-label inkluderar att högskolan är aktiv på sociala medier
såsom Facebook och Twitter. Det finns också en öppen bloggfunktion som utvecklades under
året där lärare och studenter bloggar med reflektioner kring händelser på BTH.
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3.18 Examina
Tabell 16. Examina vid Blekinge Tekniska Högskola.
2012

2011

2010

2009

2008

Examina på grundnivå

Generella examina
Högskoleexamen

19

20

15

25

11

Kandidatexamen

357

250

249

144

118

102

87

120

117

124

10

3

2

3

4

Masterexamen

334

226

238

107

13

Magisterexamen

218

242

293

370

363

4

12

5

39

29

11

16

12

22

16

Yrkesexamina
Sjuksköterskeexamen
Högskoleingenjörsexamen
Examina på avancerad nivå

Generella examina

Yrkesexamina
Specialistsjuksköterskeexamen
Civilingenjörsexamen

Antalet avlagda examina vid högskolan överskred för första gången ett tusen. Totalt utfärdades
1 056 examina. Inom yrkesexamina ökade antalet sjuksköterskeexamina med 15, nedgången 2011
berodde bl.a. på att flera studenter valde att avsluta sin utbildning på annat lärosäte.
Högskoleingenjörsexamina ökade till tio stycken. BTH har normalt få högskoleingenjörsexamina
då högskolan valt att satsa på kandidatexamen inom teknik. Generella examina på grundnivå
ökade med 108 stycken där ökning återfinns inom kandidatexamen. Framför allt är det inom
engelska, fysisk planering, företagsekonomi, medieteknik och vårdvetenskap ökningar återfinns
jämfört med 2011 och detta har sin bakgrund i ett ökat fokus på programutbildning. Generella
examina på avancerad nivå ökade totalt med 82 examina varav masterexamen ökade med 102 till
334 medan magisterexamen minskade med 24 till 218 stycken.
Tabell 17. Antal civilingenjörs- och sjuksköterskeexamen.
Utfall
Mål
2009 – 2012
2012
Civilingenjörsexamen
65
61
11
Sjuksköterskeexamen
450
426
102

2011
16
87

2010
12
120

2009
22
117

Måluppfyllnad
94 %
95 %

För perioden 2009–2012 når högskolan inte sitt mål på 65 civilingenjörsexamina utan utfallet är
61 civilingenjörsexamina. Utbildningarna är fem år långa och delar av måluppfyllnaden på 94 %
beror delvis på att vissa civilingenjörsprogram inte var tillräckligt attraktiva för de sökande. De senaste åren har därför delar av civilingenjörsutbudet förändrats och har nu en ökad attraktivitet
jämfört med tidigare år. Målet på 450 sjuksköterskeexamina har en måluppfyllnad på 95 % motsvarande 426 utfärdade sjuksköterskeexamina. Detta har sin grund i något lägre genomströmning
under åren och fler studenter än normalt har valt att avsluta utbildningen vid annat lärosäte.

32 (72)

Blekinge Tekniska Högskola

3.19 Arbetsmarknaden för studenterna
Högskolans utbildningsutbud är starkt profilerat mot utbildning inom teknik- och vårdområdena.
Arbetsmarknadsprognoser från myndigheter och organisationer visar ett tydligt behov av
kompetensförsörjning inom teknik, IT och vård. Detta återspeglas också i nationella reformer
(satsning som regeringen gjorde i budgetpropositionen 2011 och omfördelningarna i
budgetpropositionen
2012)
för
civilingenjörsoch
högskoleingenjörsutbildning,
sjuksköterskeutbildning och andra vårdrelaterade utbildningar. Den samlade bedömningen är att
arbetsmarknaden för högskolans studenter är god då BTHs: utbildningsutbud väl möter
identifierade kompetensförsörjningsbehov.

3.20 Alumnverksamheten
BTH Alumni är BTH:s digitala nätverk som erbjuds till 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 idag över 2 500 medlemmar, vilka har
rekryterats med hjälp av följebrev som skickats tillsammans med examensbevisen samt med hjälp
av foldrar som delas ut vid examenshögtider. Breven och foldrarna finns på svenska och på
engelska.
I BTH Alumni kan alumner söka efter varandras namn, arbetsplats och adress. Det finns även
möjlighet att delta i eller starta egna intressegrupper samt hitta relevanta jobbannonser.
Alumnerna kan även fortsätta hålla sig informerade om utvecklingen av BTH.
Nyhetsbrev skickas några gånger per år – på svenska och engelska – till medlemmarnas ebrevlådor. Nyheterna publiceras även på BTH Alumni:s webbsidor. I den rekryteringskampanj
som är framtagen för 2013 finns alumner presenterade i syfte att gestalta hur en framtid kan se ut
efter avslutade studier vid BTH. För att nå fram med denna gestaltning har man länkar till
alumners LinkedIn profiler, intervjuer samt filmer med alumner.
Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumnerna som är betydelsefulla
ambassadörer och värdefulla resurser i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra
lärosätet. Detta sammantaget skapar ett alumninätverk som ger mervärde både till alumner och
till BTH.
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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 sedan 1999 rätt att utfärda doktorsexamen inom det dåvarande tekniska vetenskapsområdet, numera gäller doktorsexamensrätten forskningsområdena IT med tillämpningar och
Planering och management. Totalt har 125 doktorer examinerats sedan år 2000. Antalet professorer
har ökat, både genom befordran och nyrekrytering, och var vid årets slut uppe i drygt 40 stycken.
Utbildningen på forskarnivå kännetecknas av samarbeten med näringslivet och andra lärosäten,
såväl nationellt som internationellt.
Forskningen på BTH sträcker sig från teknik till samhällsbyggnad, humaniora, ekonomi, och
vårdvetenskap. Forskningsområdena kan ses som en tematiskt 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 sektionsgränserna.
BTH beviljades i december 2012 en forskningsprofil, Modelldriven utveckling och beslutsstöd,
som finansieras av KK-Stiftelsen med 36 miljoner kronor under sex år. Totalt omfattar
forskningsprofilen ca 90 miljoner kronor, där BTH och företag står för resterande finansiering.
Under 2012 har EOT-projektet (Effektiv operativ omplanering av tåglägen vid driftstörningar) i
samverkan med Trafikverket utvecklat bättre algoritmer för att minska tågförseningar, och
arbetet kommer att fortsätta de kommande tre åren inom Trafikverkets branschprogram
Kapacitet i Järnvägstrafiken. Resultaten från EOT har presenterats både på politikerveckan i
Almedalen och vid Utbildningsutskottets frukostmöte.
BTH har vidmakthållit sin starka position inom den viktiga rankingen för programvaruteknikforskningen. BTH rankas fortsatt som nummer 6 i världen; etta inom EU. Denna rankning är
bl.a. viktig för marknadsföringen och för möjligheten att teckna avtal med de partners som
eftersträvas.
Bland övriga större forskningsprojekt som beviljats under året kan nämnas Green Charge South East
från Energimyndigheten m.fl., ett projekt om social hållbarhet A Principled Definition of Social
Sustainability från Stiftelsen FUTURA, ett projekt inom forskningsområdet intelligenta
trafiksystem (ITS) och ARENA-projektet som beviljades under 2012.
BTH återupptog under 2012 ALGA-institutets verksamhet, vilket betonar högskolans samarbete
med Ufa State Aviation Technical University i Ryssland. Detta är en följd av att Ryska vetenskapsakademin 2011 utsåg BTH-professorn Nail Ibragimov som en ledande forskare av 39 i
världen att erhålla ett forskningsanslag på 150 miljoner rubel, för sin forskning inom Liegrupp
analys.
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4.1 Forskningsområden och utbildning på forskarnivå
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 i olika grad för syften
av underhållning eller för andra funktioner såsom utbildning, diagnos, analys, terapi, operationer.
Inom 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
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 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.
Telekommunikationssystem omfattar begrepp, metoder och verktyg för analys, syntes och utveckling
av nya kommunikationssystem för nuvarande och framtida kommunikationstjänster. Syftet är att
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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.
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.

4.2 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 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.
Högskolans fakultetsnämnd ansvarar för innehållsliga och kvalitativa aspekter i utbildningen på
forskarnivå och i forskningen. Fakultetsnämnden har en speciellt utsedd doktorandkoordinator
som är kontaktperson för doktoranderna och sektionerna i olika praktiska frågor kring utbildningen på forskarnivå. Doktorandkoordinatorn är även ansvarig för forskarhandledarutbildning
och deltar i arbetet med att följa upp individuella studieplaner.
Under året har fakultetsnämnden jobbat med ett antal prioriterade insatser för att höja kvaliteten
på forskning och utbildning på forskarnivå vid BTH. Fakultetsnämnden har arbetat med att
implementera de riktlinjer som togs fram 2012 för årliga uppföljningar av individuella
studieplaner för forskarstuderande. Vidare har nämnden initierat en kvalitetsutvärdering av
forskningsverksamheten vid BTH. Sektionerna har skrivit självvärdering, och platsbesök av
externa bedömare planeras under våren 2013. Vidare har ett flertal seniora forskare genomgått
forskarhandledarutbildning under 2012.
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4.3 Utbildningen på forskarnivå
Tabell 18. Antal nyantagna till utbildning på forskarnivå uppdelat på kvinnor och män.
2012

2011

2010

2009

2008

Kvinnor

4

7

4

18

8

Män

4

11

21

18

16

Totalt

8

18

25

36

24

BTH har antagit färre doktorander under 2012 än tidigare år, men någon enskild orsak till detta
har inte kunnat identifieras. Troligen är det flera bidragande faktorer, till exempel en allmänt
sämre ekonomi och att fakultetsnämnden införde en lägsta ekonomisk nivå under 2011 för att
anta forskarstuderande med stipendium, vilket minskade antalet antagna forskarstuderande med
stipendium signifikant. BTH har fortsatt att vara framgångsrika i att rekrytera kvinnor till
utbildning på forskarnivå inom det tekniska området. Under 2012 antogs det lika många kvinnor
som män till utbildning på forskarnivå.
Tabell 19. Antal doktorander inskrivna vid BTH uppdelat på män och kvinnor.
2012

2011

2010

2009

2008

Kvinnor

32

38

44

43

36

Män

72

81

80

68

72

Totalt

104

119

124

111

108

Antalet forskarstuderande vid BTH har minskat något under 2012 eftersom högskolan inte har
antagit lika många nya studerande på forskarnivå som det antal som har disputerat.
Tabell 20. Antal doktorander inskrivna vid andra lärosäten men verksamma vid BTH.
2012

2011

2010

2009

2008

Kvinnor

13

10

8

8

12

Män

2

0

2

4

4

Totalt

15

10

10

12

16

Antalet studerande på forskarnivå som är inskrivna vid andra lärosäten har ökat till 15 från att ha
legat på 10 de senaste två åren. Av dessa 15 är 13 kvinnor som är verksamma främst inom
områdena vård, hälsa och medicin.
Tabell 21. Antal utfärdade doktorsexamina från BTH.
Doktorsexamen

2012

2011

2010

2009

2008

Kvinnor

6

6

1

0

6

Män

12

9

5

4

13

Totalt

18

15

6

4

19

Tabell 22. Antal utfärdade licentiatexamina.
Licentiatexamen

2012

2011

2010

2009

2008

Kvinnor

2

5

2

1

7

Män

7

6

6

6

10

Totalt

9

11

8

7

17
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Vid BTH avlades 18 doktorsexamina och 9 licentiatexamina under 2012. Det är signifikant fler än
under 2010 och 2009, samt något fler än 2011. Generellt har BTH stora variationer i antal
doktorsexamina och licentiatexamina under åren, vilket är en effekt av att det totalt sett bara är
drygt ett 100-tal forskarstuderande inskrivna vid BTH. Generellt borde BTH ha mellan 15 och 20
doktorsexamina per år med tanke på att högskolan har drygt 100 forskarstuderande inskrivna,
och att det tar ca fem år att blir klar med sin doktorsexamen. Det faktiska antalet doktorsexamina
är dock något lägre i genomsnitt, vilket kan förklaras med att några forskarstuderande avbryter
sina studier efter licentiatexamen.

4.4 Publikationer
Tabell 23. Publikationer.
Tidskriftsartiklar i ISI Web of
Science
Tidskriftsartiklar totalt
Konferensartiklar i ISI Web of
Science
Konferensartiklar totalt

2012

2011

2010

2009

2008

64

60

59

42

27

115

90

96

69

55

10

26

30

53

67

104

144

154

145

179

Fakultetsnämnden införde 2008 ett incitamentsprogram för att öka antalet tidskriftsartiklar i
tidskrifter som listas i ISI Web of Science. Incitamentsprogrammet innebär att fakultetsnämnden
ger 30 000 kronor till forskaren och forskargruppen för varje tidskriftsartikel som indexeras i ISI
Web of Science. Detta har gett en mycket tydlig ökning av antalet ISI-tidskriftsartiklar, som har
mer än fördubblats från 2008 till 2012.
Tabell 24. Forskningsintäkter/totala intäkter varav extern finansiering.
2012
2011
Totala intäkter (MSEK)
457
479
Totala forskningsintäkter (MSEK)
164
151
Andel forskningsintäkter, BTH
36 %
32 %

2010
484
149
31 %

2009
444
145
33 %

2008
408
126
31 %

Andelen forskningsintäkter har varit ca 1/3 av de totala intäkterna under flera år på BTH. Under
2012 kan högskolan se en liten ökning av andelen forskningsintäkter, vilket är en kombination av
både ökade forskningsintäkter och en liten minskning av de totala intäkterna.
Tabell 25. Forskningsintäkter/totala intäkter varav extern finansiering.
2012
2011
Totala forskningsintäkter (MSEK)
164
151
Externa forskningsintäkter (MSEK)
81
71
Andel externa forskningsintäkter, BTH
50 %
47 %

2010
149
70
47 %

2009
145
68
47 %

2008
126
50
40 %

Andelen externa forskningsintäkter av de totala forskningsintäkterna har legat strax under 50 %
de senaste fyra åren. Under 2011 och 2012 avsatte BTH strategiska medel för att stödja större
forskningsansökningar. Bland annat bidrog BTH med finansiering så att forskare skulle kunna
avsätta tid för skrivandet av tre stora EU-ansökningar och en ansökan om en forskningsprofil
från KK-stiftelsen. BTH prioriterade att bidra till att finansiera större ansökningar som
involverade flera olika sektioner vid BTH.

4.5 Jämställdhet och breddad rekrytering
Fakultetsnämnden följer endast upp andel män och kvinnor som rekryteras till utbildning på
forskarnivå. För tillfället är det en positiv rekrytering av kvinnor till utbildningen på forskarnivå,
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d.v.s. det är en större andel kvinnor som antas till utbildning på forskarnivå än andelen kvinnor
som studerar på avancerad nivå inom det tekniska området vid BTH. Under 2012 antogs lika
många kvinnor som män till utbildning på forskarnivå vid BTH.
Tabell 26. Andel kvinnor inom utbildningen på forskarnivå.
Områden
F.d. tekniskt 11

2012
31%

2011
32 %

2010
35 %

2009
39 %

2008
33 %

Andelen kvinnor inom utbildning på forskarnivå har minskat med en procentenhet under 2012.
Generellt har andelen kvinnor legat kring ca 1/3 under många år, och det är en relativt hög andel
för att vara inom det tekniska området. Andelen kvinnor på utbildningen på forskarnivå
förväntas öka de kommande åren då andelen kvinnor bland de nyantagna studerande på
forskarnivå är klart högre än 1/3 under 2011 och 2012.

Till och med 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.

11
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5. Samverkan och innovation
5.1 Mål och strategi
God samverkan med det omgivande samhället är centralt för BTH. Samverkan sker med företag,
offentliga organisationer och skolor, och högskolan har nära kontakter med det lokala
näringslivet. Kommunikationen kring samverkan är en viktig uppgift och BTH arbetar särskilt
med att skapa en brygga mellan akademi och näringsliv. Ett led i detta är högskolans varumärke
In Real Life. En viktig del av kommunaktionen och samverkan utgörs av den s.k. samverkanswebben12, där inkommande förfrågningar kanaliseras, goda exempel på samverkansprojekt
presenteras och formerna för samverkan beskrivs.
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.

5.2 Utbildning
I utbildningen på grundnivå sker samverkan som samarbetsprojekt i kurser såväl som
regelbundna inslag av gästföreläsningar, workshoppar av branschfolk och praktik under längre
eller kortare tid. Exempel under 2012 har varit ett mycket lyckat projekt för Polismyndigheten där
BTH-studenter utvecklat en databas och ett inmatningsverktyg för dokumentation av brott.
BTH har deltagit i nationella och internationella tävlingar, bl.a. delade företaget Betsson ut årets
uppsatspris till två BTH-studenter från utbildningen Digitala Spel. Studenter från utbildningarna
Digitala spel och Digital Ljudproduktion gick som ett av fyra bidrag vidare till final i den
europeiska studenttävlingen Make Something Unreal som anordnas av Epic Games, Inc. Finalen är i
London i april 2013.
Samarbetet med landsting och närliggande kommuner är centralt för genomförandet av den
verksamhetsförlagda utbildningen i Sjuksköterskeprogrammet och innebär en nära samverkan
med verksamheten som blir framtida arbetsmarknad för studenterna.
Under året har BTH:s programutbud med explicit fokus på innovation och entreprenörskap
breddats och idag erbjuds tre magisterprogram och ett masterprogram inom området. Inom
utbildning på grundnivå finns dessutom ett kandidatprogram i företagsekonomi vilket är inriktat
mot innovation och affärsutveckling. Flera av kurserna inom dessa program har en inriktning
mot tillämpning. Exempelvis kan nämnas kursen Product-Service Systems Extreme Innovation
där studenterna arbetar tillsammans med enskilda företag för att skapa innovationer som matchar
företagens utmaningar. Vidare finns det program som erbjuder ett avslutande
entreprenörskapsprojekt där studenterna utvecklar och försöker förverkliga en egen affärsidé.
BTH CareerCenter har arrangerat nätverksevent där flera företag har medverkat. Under hösten
arrangerades ett event för ekonomstudenter i samarbete med KFH och Swedbank och ett event
för IT-studenter som gästades av bl.a. SAAB, Combitech, Logica, Academic work, SpieloG2 och
GraduateLand. Inom ramen för CareerCenter har också mentorskapsprogram, dialogseminarier
12

http://www.bth.se/samverkan
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och ett ledarskapscafé startats upp som plattformar för studenter och företagsledare att träffas.
CareerCenter har också projektlett Styrelseakademin där BTH studenter har fått möjlighet att
sitta med i en företagsstyrelse efter en kortare utbildning.

5.3 Forskning
BTH:s forskning med direkt fokus på innovationsområdet bedrivs i första hand inom sektionerna
om än med delvis olika inriktning. På BTH finns två professurer i industriell ekonomi med innovationsinriktning och en professor i produktutveckling med inriktning mot hållbar produkt - och
tjänsteinnovation.
Inom BTH:s forskningscentra för strategisk innovation (CSIR) studeras bl.a. frågor kring
innovationsstrategier och affärsmodeller, akademiskt entreprenörskap, innovation och regional
tillväxt, regionala innovationssystem samt andra aspekter av innovationsområdet. Under året har
också ett större forskningsprojekt inom Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation
påbörjats i samarbete med centrat för tjänsteinnovation inom Mobile Heights.
På BTH arbetar man på att hitta metoder och verktyg för hur man ska ta fram och utveckla innovativa produktkoncept för framtidens hållbara samhälle inom så skilda områden som exempelvis
fordonsindustri, verkstadsindustri och primärvård. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin och under året har en stor volym externa forskningsmedel kunnat säkras. Särskilt bör här
nämnas det sexåriga profilstöd som KK-stiftelsen beviljat projektet Modelldriven utveckling och
beslutsstöd.
BTH Innovation har på uppdrag av Region Blekinge genomfört en förstudie kring hur man inom
regionen kan få till stånd ett mer samordnat agerande och en bättre utväxling på de insatser som
sker i gränslandet mellan Vård/Hälsa och Teknik. Förstudien kommer under 2013 att följas av ett
genomförandeprojekt med stöd från regionen och Landstinget Blekinge, som bland annat syftar
till att skapa mekanismer för fler innovationer och nya affärsmöjligheter inom området.

5.4 Praktisk innovation
BTH Innovation ska stödja sektionernas arbete med koppling till innovation och
entreprenörskap inom utbildning och forskning och har också ansvaret för att tydliggöra och
utveckla BTH:s roll i det regionala innovationssystemet vilket i första hand sker genom en
omfattande projektsamverkan med de innovationsstödjande aktörerna i regionen.
BTH Innovation svarar för det praktiska innovationsstödet gentemot studenter och forskare vid
BTH. Det stöd som erbjuds består dels av individuell rådgivning och kontaktförmedling dels av
korta affärsutvecklingsprojekt s.k. Proof-of-Concept-projekt (PoC) där idébäraren tillförs
utvecklingsresurser via BTH Innovation för att utveckla de tekniska och affärsmässiga aspekterna
av sin idé. Dessa projekt är också öppna för externa entreprenörer och företag med idéer som
anknyter till högskolans kompetensområden.
Under året har BTH:s Proof-of-Concept verksamhet, med goda resultat, breddats till nya
områden varvid insatserna gentemot mindre verkstadsföretag och inom området Kulturella och
kreativa näringar särskilt ska framhållas. Breddningen mot verkstadsindustrin har inneburit att
projekten i högre utsträckning än tidigare, har bedrivits tillsammans med redan befintliga mindre
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företag. Detta har också inneburit att arbetet för att hitta relevanta idéer för PoC-projekten fått
en mer proaktiv karaktär med ett stort inslag av uppsökande verksamhet gentemot företagen.
Tabell 27. PoC-verksamhet vid BTH.
2012 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

2009

16

16

10

14

7
3
20
12
6
0
3

6
7
15
7
2
4
6

7
6
11
7
6
3

0
7
7
8
5
1

Inom ramen för PoC-verksamheten har det under året genomförts 20 enskilda projekt vilket är
fler än någonsin tidigare. I tolv av dessa projekt har kommersialiseringsarbetet fortsatt, vilket lett
till att nya produkter lanserats och nya verksamheter etablerats vilka i sex fall skett inom
nybildade bolag.
Ett 70-tal studenter har under året erhållit enskild rådgivning, två företag har startats och det pågår ett tiotal studentbaserade kommersialiseringsprojekt. Idéhålan är ett antal fysiska arbetsplatser
för studenter som driver egna kommersialiseringsprojekt. I Idéhålan är 11 studenter inblandade i
tre projekt.
Den individuella rådgivningen gentemot BTH:s forskare och lärare har under året omfattat ca 15
personer. Tre av dessa har erhållit verifieringsstöd om 50000 kr/projekt via Innovationskontor
Syd. Dessa medel är en del av Vinnovas program Verifiering för tillväxt.

5.5 Nationella nätverk och deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt
BTH:s forskare och doktorander ingår i ett stort antal nätverk och leder och deltar i en mängd
forsknings- och utvecklingsprojekt. Nedan följer en beskrivning av ett urval.
Korta vägen är ett samarbetsprojekt mellan BTH och Montico i Växjö som utförs på uppdrag av
Arbetsförmedlingen och syftar till att hjälpa arbetslösa invandrade akademiker ut i arbetslivet.
Projektet Hållbar tillväxt i Blekinges intäktsbas som drivits inom BTH Innovation har fokuserat på
hur den kunskap och innovationskraft som finns vid BTH ska komma till nytta i det omgivande
samhället, med fokus på företagen i Blekinges intäktsbas.
BTH arbetar med Marinmuseet i Karlskrona och Blekinge länsmuseum inom forskningsprojekt
samt med studentprojekt. Båda museerna kommer att erbjuda internships samt ha en rådgivande
roll för att kvalitetssäkra våra studenters kunskaper i koppling till arbetsmarknadens behov.
Liknande samarbeten är under utveckling med Karlskrona kommuns kulturförvaltning.
Inom området hälsa samarbetar högskolan med Lunds universitet, Linköpings universitet,
Linnéuniversitetet och Malmö högskola avseende antagning av doktorander i vårdvetenskap,
folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap vilket resulterat i att flera av sektionens
forskningsprojekt har koppling till forskargrupper utanför BTH.
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Inom The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) samarbetar högskolan med flertalet
lärosäten i landet och Karlskrona kommun kring hur äldre använder internet och datorer och hur
boende för äldre kan stödjas av IKT.
BTH är en koordinerande partner i The Alliance for Strategic Sustainable Development (www.alliancessd.org), inom vilken forskargrupper också vid flera andra universitet runt om i världen integrerar
metodik för strategisk hållbar utveckling med sina respektive specialområden, med stöd från
BTH.
Inom teknikområdet finansieras BTH:s forskning bl.a. av Energimyndigheten, Stifetelsen Futura,
KK-stiftelsen, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA), Svensk Fjärrvärme,
VINNOVA, samt partners till projekten såsom företag, kommuner, länsstyrelser, regionförbund,
med flera. BTH har många projektpartners, inkluderande flera världsledande företag och de flesta
kommunerna i sydöstra Sverige.
Under 2012 har högskolan bedrivit samarbeten med olika forskningsorganisationer i Sverige och
världen för forskning inom signalbehandling för s.k. syntetisk aperturradar (SAR) en sensor som
blir allt viktigare för t.ex. global miljö-övervakning.
I ett syfte att öka externfinansieringsgraden har ett flertal aktiviteter genomförts i samverkan med
lokalt näringsliv. BTH driver det regionala arbetet inom Produktionslyftet som är ett nationellt
program för att stötta den tillverkande industrin inom lean.
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6. Personal, jämställdhet och studentinflytande
6.1 Kompetensförsörjning
För att högskolans verksamhet ska kunna hålla hög kvalitet inom såväl utbildning som forskning,
är rekryteringen av kompetent personal ett synnerligen prioriterat område, som högskolan arbetar
aktivt med. Utmaningarna inom kompetensförsörjningen är av olika slag, beroende på område.
Två kategorier som BTH haft svårt att rekrytera är lektorer inom medieteknik och inom
industriell ekonomi. Olika åtgärder har initierats för att underlätta hitta rätt kompetens. Till
exempel har högskolan inom området medieteknik genomfört gästforskningsprogram och inom
båda områdena har vi utökat nätverk för att underlätta framtida rekryteringar. Åtgärderna
förväntas ge resultat under 2013. Inom området medieteknik har högskolan även intensifierat
arbetet med att uppmuntra adjunkter till vidareutbildning och forskning.
Vid sidan om rekryteringen ingår även kompetenshöjande åtgärder i arbetet för kompetensförsörjningen. Ett mål är att öka andelen professorskompetenta lärare samt att öka andelen kvinnor bland lärarna inom de tekniska områdena. Under 2012 rekryterades en kvinna som professor
inom programvaruteknik och en kvinna som konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning.
(Den senare är ej medtagen i tabellerna 30 och 31 eftersom anställningen är tidsbegränsad.) Dessa
rekryteringar bidrar till målet att minst 26 % av nyrekryterade professorer ska vara kvinnor.
Högskolan har inte lyckats öka antalet män anställda som lektorer inom området vård, vilket
torde bero dels på att det generellt sett är svårt att rekrytera disputerade inom vårdområdet, dels
på att andelen män som verkar inom området är lägre.
Inom teknikområdet har en adjungerad professor och en gästprofessor rekryterats.
Tabell 28. Antal personår uppdelat på personalkategorier.
2012
2011
Professor
31,3 (12 %)
32,0 (13 %)
Lektor*
79,0 (36 %)
87,9 (31 %)
Adjunkt
78,7 (47 %)
82,9 (42 %)
Doktorand
69,2 (42 %)
72,6 (40 %)
Timlärare/amanuenser
1,4 (47 %)
1,1 (100 %)
T/A-personal
201,3 (57 %)
200,7 (58 %)
Totalt BTH
469,9 (46 %)
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 %)

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 %)

Kärnkompetensen omfattar i helårsekvivalenter 31 professorer, 79 universitetslektorer och 79
universitetsadjunkter, vilket innebär att andelen disputerade lärare är cirka 58 %. Högskolan har
arbetat för att öka andelen disputerade lärare i organisationen bland annat genom att vara väldigt
restriktiv vad gäller utlysning av adjunktanställningar.
Inom gruppen T/A-personal finns ett stort antal projektassistenter kopplade till BTH
Innovation. Det är stor rörlighet inom denna grupp, då verksamheten baseras på korta projekt.
Skillnaden mellan antalet individer oktober 2011 och oktober 2012 gällande T/A-personal är 33,
se tabell 29, medan skillnaden avseende personår är försumbar. Detta förklaras genom ett mindre
antal tjänstlediga under 2012 än 2011 samt ett mindre antal visstidsanställda med låg
tjänstgöringsgrad.
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Tabell 29. Antal individer uppdelat på personalkategorier per den sista oktober.
2012
2011
2010
2009
Professor*
42 (15 %)
46 (15 %)
46 (13 %)
45 (13 %)
Lektor**
97 (33 %) 100 (28 %)
99 (26 %)
89 (28 %)
Adjunkt
91 (52 %) 101 (41 %) 101 (44 %)
93 (47 %)
Doktorand
75 (47 %)
74 (43 %)
71 (42 %)
70 (42 %)
Timlärare/amanuenser
1 (100 %)
3 (67 %)
9 (89 %)
9 (77 %)
T/A-personal
222 (57 %) 255 (58 %) 266 (59 %)
234 (61 %)
Totalt BTH
532 (47 %) 579 (46 %) 592 (47 %)
540 (47 %)
Siffrorna inom parentes anger andelen kvinnor.
* I detta antal ingår gästprofessorer, adjungerade professorer och forskningsledare.
** I detta antal ingår forskarassistenter och postdoc.

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

Det totala antalet anställda per den 31 oktober 2012 har minskat med 47 personer jämfört med
den 31 oktober 2011. Andelen kvinnor har inte minskat utan ligger kvar på en nivå strax under
hälften.
I samtliga kategorier ovan, bortsett från kategorin doktorander som i princip är oförändrad,
består den största minskningen av visstidsanställda, såsom adjungerade professorer, gästprofessorer, vikarierande lektorer och adjunkter, tillfälligt anställd T/A-personal samt amanuenser. En
annan del av minskningen kan förklaras av personer som varit tjänstlediga 2011 och sagt upp sig
under 2012. Endast en mindre del av minskningen kan förklaras av egen uppsägning av
tillsvidareanställda samt pensionsavgångar. Även de stora ökningarna av antalet anställda under
åren 2010 och 2011 har i stort också bestått av visstidsanställda.
Mot bakgrund av högskolans ekonomiska situation och de uppsägningar av fast anställd personal
som genomförts under 2012 har minskningen av visstidsanställda varit nödvändigt. Effekterna av
uppsägningarna av fast anställd personal syns inte förrän 2013, detta beroende på långa
uppsägningstider. Den enskilt största minskningen har skett inom bland T/A-personal, vilket
även detta förklaras av mindre användning av visstidsanställda.
Man kan notera att tabell 29 avser läget den 31 oktober respektive år, medan exempelvis tabell 40
avser hela året 2012, varför direkt jämförelse ej kan göras.
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Tabell 30. Rekrytering av kärnkompetens 2008–2012. (lärare och forskare) ej T/A.
Naturvetenskap /
Övriga
Totalt
Teknik /
områden
Vård
2012
Mål
4
2
6
Utfall
9
1
10
Antal kvinnor
4
1
5
2011
Mål
4
2
6
Utfall
19
5
24
Antal kvinnor
9
3
12
2010
Mål
6
2
8
Utfall
13
4
17
Antal kvinnor
5
2
7
2009
Mål
10
2
12
Utfall
10
4
14
Antal kvinnor
4
2
6
2008
Mål
10
2
12
Utfall
12
3
15
Antal kvinnor
2
2
4
I tabellen ingår endast nyrekryterad tillsvidareanställd personal (ej befordrade professorer eller lektorer).

Som framgår av tabell 30 har högskolan lyckats att rekrytera väl 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 två delar: Rekrytering på grund av
expansion av verksamheten och rekrytering p.g.a. pensionsavgångar.
I denna tabell finns endast tillsvidareanställd personal med. Lärare kan dock ha rekryterats
tidigare år men ej fått en tillsvidareanställning p.g.a. ej genomgången högskolepedagogisk
utbildning. Ett mindre antal har blivit tillsvidareanställda under 2012 efter avklarad utbildning.
Tabell 31. Antal kvinnor bland nyrekryterade lärare per lärarkategori.
År

2012

2011

2010

2009

2008

Område

Tekniskt

Övrigt

Tekniskt

Övrigt

Tekniskt

Övrigt

Tekniskt

Övrigt

Tekniskt

Övrigt

Professor

1 (1)

0 (0)

0 (1)

0 (0)

0 (2)

0 (0)

0 (1)

1 (1)

0 (4)

0 (0)

Lektor

0 (4)

1 (1)

3 (5)

1 (1)

0 (2)

3 (6)

2 (4)

2 (4)

2 (7)

1 (1)

Adjunkt

1 (2)

2 (2)

3 (10)

5 (7)

0 (2)

4 (5)

1 (3)

1 (1)

0 (2)

1 (3)

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

Av tabellen ovan kan man utläsa att högskolan under 2012 rekryterat sammanlagt tio lärare. Av
dessa är sju verksamma inom området teknik och tre inom övriga områden. Fem av de
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nyrekryterade lärarna är kvinnor men endast två av dessa är verksamma inom området teknik.
Högskolan fortsätter att verka för att nå målet att öka den kvinnliga andelen av lärare inom teknik. Den kvinnliga professorn anställdes genom det nya kallelseförfarandet.
Tabell 32. Rekryterade och befordrade professorer.
Område

2012

2011

2010

2009

2008

Tekniskt

2 (1)

5 (0)

3 (0)

4 (1)

4 (0)

Övrigt

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (1)

0 (0)

Totalt

2 (1)

5 (0)

3 (0)

6 (2)

4 (0)

Antal kvinnor anges inom parentes.

Under året har en universitetslektor blivit befordrad till professor. Högskolan har rekryterat en
professor. Båda är verksamma inom tekniskt område. I den nya högskoleförordningen är det
visserligen inte längre en rättighet att bli befordrad till professor, men BTH har i sin
anställningsordning bibehållit möjligheten att befordra en universitetslektor till professor, om
detta anses vara strategiskt lämpligt för högskolan.
Tabell 33. Andel kvinnor bland akademiska ledare efter befattning och kön.
2012
Befattning
Rektor inkl pro, vice
Dekan inkl pro
Studierektor

Andel
kvinnor
33 %
25 %
50 %

2011

Totalt
antal
individer
3
4
10

Andel
kvinnor
33 %
25 %
54 %

2010

Totalt
antal
individer
3
4
13

2009

Andel
Totalt
kvinnor antal
individer
50 %
25 %
46 %

4
4
11

Andel
kvinnor

Totalt antal
individer

40 %
25 %
54 %

5
4
13

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 oförändrat sen tidigare år, vilket framgår
av tabell 33. Ingen nyrekrytering skedde under 2012 inom gruppen.
6.1.1 Behålla och utveckla kompetens.
För att kunna behålla och utveckla kompetensen vid högskolan har en åtgärd varit att inom vissa
områden låta kompetensväxling av lärare ske till ämnesområden med större behov.
Under 2012 beviljade högskolan tillsammans med SACO och OFR fler ansökningar om trygghetsmedel för kompetensutveckling än under 2011. Under året har 14 personer erhållit trygghetsmedel. Trygghetsmedel har kunnat sökas för överföring av kompetens/erfarenhet, kompetensutveckling av icke högskoleutbildad personal samt forskningsförberedande plan inför utbildning
på forskarnivå.
6.1.2 Karriärutveckling
Högskolan har, på olika sätt, särskilt beaktat kompetensutveckling och kompetensförsörjning
under 2012. En central kartläggning och sammanställning av den formella lärarkompetensen
används för planering och utveckling av högskolans utbildning och kvalitet. En åtgärd för att öka
andelen kvinnliga professorer har varit att stödja kvinnor att söka högskolans meriteringsprogram
för att uppnå behörighet som docent och professor. En särskild satsning på att bevilja trygghetsmedel till adjunkter som saknar magisterexamen har också gjorts under året.
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6.2 Neddragningar av personalstyrkan
De avsevärt minskade anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå har inneburit att
högskolan har fått se över personalen för att anpassa den efter de delvis ändrade förutsättningarna.
Bland annat har den ekonomiska situationen inneburit att fast anställd personal fått sägas upp, att
visstidsanställningar inte förlängts, att omfattningen av inhyrd personal minskat samt att man i
vissa fall inte tillsatt vikarier vid längre tjänstledigheter.
Under första halvan av 2012 genomfördes övertalighetsförhandlingar med de fackliga
motparterna, vilka ledde till uppsägningar bland såväl lärare som T/A-personal. Genom hela
uppsägningsprocessen arbetade BTH med Trygghetsstiftelsen som gav stöd till både chefer och
uppsagda medarbetare. I processen genomförde högskolan tillsammans med facken och
arbetsmiljöombud en riskbedömning utifrån risker för olycksfall och hälsa.

6.3 Mobilitet
Tabell 34. Utresande personal – lärare och T/A-personal.
2012

2011

2010

2009

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2

5

3

4

1

8

4

3

3

4

8

3

4

1

3

2

-

-

2

5

-

2

-

-

T/A personal

5

0

4

3

1

3

1

3

Totalt

10

9

17

15

6

14

8

8

Lärare inom
Erasmus
Lärare inom
Linnaeus-Palme
Lärare inom
mobilitetssatsning

Antalet lärare och T/A-personal som under 2012 deltog i internationellt utbyte visar på en liten
minskning jämfört med 2011. Dock bör här vägas in att högskolan under de två föregående åren
haft medel tillgängliga för utomeuropeiska utbyten genom ett tvåårigt nationellt projekt,
Mobilitetssatsningen. I samband med den nationella satsningen gjordes även en lokal satsning på
informationsspridning bland högskolans personal gällande möjligheter till deltagande i
internationellt utbyte. Den satsning som gjordes under i första hand senare delen av 2010 och
första hälften av 2011 kan förklara att minskningen i deltagande i personalutbyte även innefattar
programmen utöver Mobilitetssatsningen, d.v.s. Erasmus och Linnaeus-Palme.
Totalt har 19 personer deltagit i någon form av internationellt utbyte. 12 av de 19 genomförda
utbytena 2012 finansierades av Erasmus personalmobilitet. Sju av dessa var lärarutbyten och fem
var s.k. jobbskuggning för T/A-personal. De resterande sju utbytena genomfördes genom
Linnaeus-Palme. En professor i elektroteknik har varit gästlärare i Kina under två månader inom
ramen för Linnaeus-Palme.
Under 2012 har en tekniksektion haft ett omfattande lärarutbyte med Ufa State Aviation
Technical University i Ryssland. Samarbetet gäller forskning inom Liegruppanalys och
erfarenhetsutbyte vad gäller undervisning i matematik för ingenjörsstudenter.
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6.4 Jämställdhet och likabehandling
Vid BTH finns en likabehandlingsplan för personal och studenter fastställd för perioden 2011–
2013 med aktiviteter för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.
Under 2012 har högskolan arbetat med olika aktiviteter i denna plan. En aktivitet har varit att utse jämlikhetsombud på alla sektioner/enheter som tillsammans bildat en jämlikhetsgrupp. Ombuden ansvarar för att likabehandlingsfrågor aktualiseras i olika forum och vid beslutsfattande.
I likabehandlingsplanen finns även målet att vid rekrytering främja jämställdhet och mångfald.
Detta mål försöker högskolan i möjligaste mån uppfylla, men det är särskilt svårt vid
lärarrekrytering då dessa anställningar styrs av formellt sakkunnigförfarande. Det är få kvinnor
som söker anställningar inom teknik och få män som söker anställning inom vårdområdet.
Närmare beskrivning om hur rekryteringen under 2012 genomförts finns under kapitel 6.1.
Under året har arbetet i EU-projektet GenisLab fortsatt. Projektet har till syfte att verka för
hållbar jämställdhet inom akademin, där ojämlikheten är särskilt stor. Projektet löper under fyra
år och under året har en aktivitetsplan tagits fram. Aktivitetsplanen innehåller aktiviteter kring
Gender Budgeting avseende pengar, tid och rum, översyn av högskolans HR-processer samt arbete
kring könsstereotyper. Projektet har fortlöpande kontakt med jämlikhetsgruppen och samarbetar
i den aktivitetsplan som är framarbetad inom GenisLab.
Under året har BTH också jobbat med att säkerställa att det informationsmaterial som kommer
från BTH är jämlikt och mångfaldspräglat. Exempel på detta är att det är ungefär lika många
kvinnor som män på bilderna i BTH:s utbildningskatalog och att bilderna visar studenter i olika
åldrar och av olika ursprung. På program med ojämn könsfördelning, till exempel
sjuksköterskeprogrammet, ska bilderna visa underrepresenterat kön som ett försök att få en
jämnare könsfördelning på programmet. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet strävar efter
att i text och bildspråk fokusera på ett motiverat och proportionerligt förhållande mellan kön,
ålder, etnisk tillhörighet samt olika kulturer.

6.5 Personalomsättning
Vid BTH var antalet anställda individer vid årets början 560 och vid årets slut 525. Antalet
anställda har alltså minskat med 35 personer. Personalomsättningen uppgår därmed till 16 %.
Antalet avslutade visstidsanställningar är 69 och tillsvidareanställningar 22. En stor del av de
avslutade visstidsanställningarna var projektassistenter kopplade till BTH Innovation, en
verksamhet som baseras på korta projekt.
Under året har 49 personer anställts. Av dessa tillhör 32 gruppen T/A-personal, 4 doktorander, 3
amanuenser och 10 lärare. Till gruppen T/A-personal räknas samtliga projektassistenter.
Tre personer har avgått med pension och två tillsvidareanställda har avslutat sin uppsägningstid
p.g.a. arbetsbrist. Övrig uppsagd personal kommer att avsluta sina anställningar under första
halvåret 2013.

6.6 Insatser för ökad hälsa
BTH har under året arbetat med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. En arbetsgrupp
bestående av arbetsmiljöombuden samt representanter för högskolan har arbetat fram förändrade
riktlinjer för arbetsmiljöarbetet. Förändringarna innebär i stort att fler arbetsmiljöombud ska
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utses på högskolan, att arbetsmiljöområdena har blivit fler och mindre i omfattning samt att
ansvar för arbetsmiljöronderna läggs på respektive sektionschef. Ovanstående åtgärder ska bidra
till ett närmare och förhoppningsvis aktivare arbetsmiljöarbete. De nya riktlinjerna gäller från och
med 1 januari 2013.
Högskolan har kommit överens med personalorganisationerna om att använda en del av avsatta
trygghetsmedel till att utrusta ett personalgym. Detta är en del i en större friskvårdssatsning för
perioden 2012–2013, innehållande aktiviteter för att främja rörelse och hälsa.
Konceptet med regelbundna hälsoronder tillsammans med representanter från företagshälsovård
och personalavdelning har fortsatt även under 2012. Avsikten med hälsoronderna är att upptäcka
tidiga signaler på ohälsa bland personalen.
BTH har under året genomfört en ny upphandling av företagshälsovård och efter upphandling
fortsatt samarbetet med Previa, vilket gäller för perioden 2012–2013, med möjlighet till två års
fortsättning. Ambitionen är att öka förebyggande hälsoinsatser för att kunna minska
rehabiliterande insatser.
Tabell 35. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Total andel
Därav andel
sjukfrånvaro
sjukfrånvaro
Antal
räknat i
60 dagar och
Ålder
anställda personår
längre
Män

Kvinnor

Totalt

–29

56

1,8 %

0,1 %

30–49

163

1,5 %

0,3 %

50–

103

1,9 %

0,5 %

Totalt

320

1,7 %

0,9 %

–29

21

6,2 %

0,5 %

30–49

174

2,7 %

0,7 %

50–

90

3,6 %

0,7 %

Totalt

283

3,2 %

1,8 %

–29

77

2,9 %

0,2 %

30–49

365

2,1 %

0,5 %

50–

193

2,7 %

0,6 %

Totalt
607
2,4 %
1,3 %
I antalet anställda ingår alla personer som varit anställda vid BTH under 2012.

Under året har sjukfrånvaron legat på ungefär samma nivå som föregående år, trots att högskolan
under året genomgått svåra processer med uppsägningar och på vissa ställen omorganisation. Det
fortsatta arbetet med hälsoronder, vilket beskrivits ovan, samt övriga beskrivna insatser kan vara
en bidragande faktor i detta. Högskolans ambition är att fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron genom bland annat proaktivt hälsoarbete och satsning på chefs- och ledarutveckling.

6.7 Studentinflytande
Studentinflytandet vid högskolan regleras av 2 kap 7 § högskolelagen. BTH har preciserat hur
man omsätter detta vid lärosätet i sin arbetsordning. Enligt denna har studenterna rätt till representation i såväl beslutande som rådgivande organ. Studenterna är representerade i högskolans
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styrelse, i fakultetsnämnd, utbildningsnämnd, kvalitetsråd, disciplinnämnd, stipendie- och avgiftsråd och i rektors ledningsgrupp och ledningsråd. På lägre nivåer deltar studentrepresentanter i
programråd, ämnesnämnder och lokala samverkansgrupper. Programråd är obligatoriska för
samtliga utbildningsprogram och i dessa ska förutom studeranderepresentant även ingå en alumn,
en extern representant och lärarrepresentanter. En huvuduppgift för programråden är att
säkerställa programmens användbarhet på och för arbetsmarknaden.
Högskolan arbetar aktivt för att studenterna ska finnas representerade överallt där beslut fattas
som rör utbildningen, även om det emellanåt har varit svårt att få studentrepresentation i vissa
nämnder och råd. Bland annat har vissa verksamhetschefer informerat samtliga studenter i sin
organisation om vikten av studentinflytande, och var studentmedverkan bör förekomma. Även
genom kontakter med Blekinge studentkår har man informerat om vikten av studentrepresentation och vilka platser som står till förfogande. Man har också betonat vikten av att såväl könssom åldersfördelningen bland studeranderepresentanterna är jämn och att etnisk mångfald bör
återspeglas i representationen.
Sedan den 1 juli 2010 har Blekinge studentkår enligt beslut i högskolestyrelsen ställning som
studentkår vid högskolan t.o.m. den 30 juni 2013.
6.7.1 Studentspegel
Under 2012 genomfördes en Studentspegel. En reviderad enkät skickades ut via e-post till 3 800
studenter våren 2012. Ytterligare frågor kring innovation har lagts till. Då svarsfrekvensen var låg
på 2010-års Studentspegel (23 %) vidtogs åtgärder för att försöka öka intresset för att svara, men
svarsfrekvensen på Studentspegeln 2012 blev 17 %. 500 svenska svar och 161 engelska svar
inkom. Varje sektion (sektionschef, studierektor samt programansvariga) har tagit del av svaren
från sitt ansvarsområde. Svaren har också redovisats och diskuterats i utbildningsnämnden.
6.7.2 Doktorandspegel
Under 2012 genomfördes en Doktorandspegel med syfte att fånga de forskarstuderandes syn på
och erfarenhet av sin utbildning, handledning, undervisning, och studie- arbetssituation i allmänhet. Enkäten skickades ut i slutet av våren 2012 och resultaten sammanställdes samt presenterades för fakultetsnämnden under hösten. Totalt inkom 45 svar, vilket är en svarsfrekvens på ca
40 %. Generellt sett är de forskarstuderande nöjda med sin utbildning, men det finns några saker
som kommer att följas upp noggrannare. Bland annat har det framkommit att vissa doktorander
har väldigt hög arbetsbelastning som helhet, att de har för hög eller ojämnt fördelad undervisning
eller bristfällig handledning. BTH arbetar kontinuerligt med dessa frågor, och kommer att ha
extra fokus på detta under 2013.

6.8 Studenternas tillgång till hälsovård
Studenthälsans arbete har fokus på förebyggande insatser, med inriktning på att studenterna ska
få redskap för förändring. Syftet är att våra studenter ska må bra och lyckas väl i sina studier vid
BTH. Vi vill bidra till att öka studiegenomströmningen samt förebygga studieavbrott.
Under 2012 har Studenthälsan haft 1 270 journalförda enskilda besök på mottagningarna varav
955 var besök hos sjuksköterska respektive 315 besök hos kurator.
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Förebyggande av ohälsa sker förutom genom enskild rådgivning även genom strukturerat alkoholförebyggande arbete, tobaksavvänjning, förebyggande insatser om STI (sjukdomsinformation
om sexuellt överförbara sjukdomar), stresshanteringskurser, ergonomikartläggningar, simkurser
för icke simkunniga, samt våga tala-kurser. Förebyggande av psykisk ohälsa sker genom samtal
med inriktning på att studenterna så snart som möjligt ska kunna fungera i sin vardag och studier.
Andelen studenter med funktionshinder ökar och totalt 99 studenter har varit beviljade
pedagogiska stödåtgärder, varav 51 var nya under året. Den största gruppen är studenter med
dyslexi, men andelen studenter med neuropsykiatriska diagnoser ökar.
OL-academy ger en möjlighet för studenter att kombinera akademiska studier med träning på
elitnivå genom att ha tillgång till tränare inom lärosätet.

6.9 Högskolepedagogisk utbildning
Under 2012 har kurserna Högskolepedagogisk introduktionskurs (7,5 hp) och Högskolepedagogisk projektkurs (7,5 hp) genomförts under vår- och hösttermin. Kurserna erbjuds varannan
termin på svenska och varannan termin på engelska.
Tabell 36. Antal examinerade inom pedagogisk fortbildning.
Kurs
Introduktionskurs

2012

2011

2010

2009

2008

14

29

34

11

23

Fortsättningskurs
10
19
7
9*
9
* Fortsättningskursen erbjuds inte varje år. År 2009 erbjöds istället kurserna Matematikdidaktik och Vetenskapsfilosofi med högskolepedagogik vilka redovisas här.

Pedagogisk utbildning av undervisande personal på BTH har även genomförts i annan form.
Under VT12 erbjöds sammanlagt fyra workshoppar gällande formulering av lärandemål och
bedömningskriterier. Vid dessa deltog ca 35 personer totalt. Utbildning för programansvariga
hölls under VT12 och 2/3 av programansvariga vid BTH närvarade på de tre
utbildningstillfällena som erbjöds. Utbildningen omfattade sammanlagt sex halvdagar.
HT12 inleddes med den årliga pedagogiska konferensen, Lärarlärdom med 48 deltagare ifrån BTH
och Högskolan i Kristianstad. Sammanlagt presenterades 13 paper varav sex kommer att
publiceras i proceedings. Vidare hölls under HT12 två workshoppar gällande formulering av
lärandemål. Under HT12 hölls också en seminariedag gällande framtidens läroplattformar med 28
deltagare från ett antal högskolor och universitet (öppen inbjudan till övriga högskolor och
universitet i Sverige).
Under 2012 genomfördes sju pedagogiska caféer med sammanlagt 132 deltagare och fyra
forskarcaféer med sammanlagt 80 deltagare.
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7. Prestation och kostnad per prestation (Redovisning enligt

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 §)
Högskolans främsta uppgifter är utbildning och forskning som ska ske i samverkan med det
omgivande samhället. Huvudprestationerna utgörs av avlagda examina på grund-, avancerad och
forskarnivå samt vetenskaplig publicering.
Samverkan är starkt integrerad med utbildningen och forskningen och prestationer inom
samverkan ska därför ses som en del av prestationerna inom utbildningen och forskningen. BTH
har därför valt att inte särredovisa prestationer inom samverkan.
Utbildning bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Eftersom anslagstilldelningen
är uppdelad så att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå finansieras för sig, och
utbildningen på forskarnivå finansieras för sig, har BTH valt att redovisa kostnaderna för
utbildningen enligt denna uppdelning.
Eftersom en genomförd utbildning bör betraktas som en av högskolans väsentligaste
prestationer, definierar BTH en uttagen examen som en prestation, trots att det är klart att många
studenter inte tar ut examen, dels för att de studerar utan att avse att ta ut examen, dels för att de
får jobb utan att behöva ta ut någon examen, fastän de uppfyller examenskraven. Examina
redovisas för samtliga tre nivåer inom utbildningen. Eftersom en examen, framför allt på
grundnivå och avancerad nivå, kan vara resultatet såväl av studier vid ett enda lärosäte som vid
två eller flera, varvid examen utfärdas där den sista kursen examinerades, framstår det inte som
möjligt att redovisa kostnaden per examen.
I fråga om redovisningen av prestationer och kostnader för forskningen är det svårt att redovisa
dessa på ett någorlunda rättvisande och tillförlitligt sätt. I kostnaden för forskning ingår
kostnaden för utbildningen på forskarnivå, kostnaden för forskning som leder till vetenskapliga
artiklar och även andra typer av publiceringar, spridning av information till allmänheten om
forskningsverksamheten, m.m. BTH konstaterar också att det för närvarande inte är möjligt att
särredovisa kostnaden per examen på forskarnivå.
Det är möjligt att inom forskningen betrakta vissa resultat som prestationer, t.ex. antalet patent
eller antalet företag som forskningen lett till. Detta kan svårligen bli rättvisande och BTH avstår
därför för närvarande från att redovisa dessa resultat som prestationer. Som en indikation på
produktiviteten i forskningen redovisas här således den totala kostnaden för forskning och
utbildning på forskarnivå per refereegranskad artikel.
BTH har valt att inte betrakta sådana uppdrag som att bidra till internationalisering, breddad
rekrytering, jämställdhet och tillgång till hälsovård som egna prestationer vilka borde särredovisas
som sådana, utan snarare som uppdrag som ska ingå i den verksamhet som leder till de
prestationer som nämns ovan. De redovisas inte som egna prestationer utan som förutsättningar i
anslutning till de faktiska huvudprestationerna. Därmed redovisas inte kostnader för dessa
bidragande faktorer.
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Tabell 37. Prestation och kostnad per prestation.
Medelvärde
2008–2012

2012

2011

2010

2009

2008

Avlagda examina på grundnivå

356

488

360

386

289

257

Avlagda examina på avancerad nivå

514

567

496

548

538

421

Avlagda examina på forskarnivå

13,5

16,5

15,5

8,5

6,5

20,5

88

74

86

89

95

94

148

154

157

148

146

133*

1,7

2,1

1,8

1,7

1,5

1,4

Helårsprestationer HPR
GU-kostnader för anslagsfinansierad
utbildning och studieavgifter mkr
GU-kostnader för anslagsfinansierad
utbildning och studieavgifter per HPR

3 583

3 016

3 167

3 177

2 900

2 641

285

300

301

290

270

262

0,09

0,1

0,1

0,09

0,09

0,1

Helårsstudenter HST
GU-kostnader för anslagsfinansierad
utbildning och studieavgifter mkr
GU-kostnader för anslagsfinansierad
utbildning och studieavgifter mkr per
HST

4 025

3 731

4 376

4 235

3 963

3 822

285

300

301

290

270

262

0,07

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

Antal ISI-publikationer (J+C)
Totala kostnader forskning (exkl.
uppdragsfo.) mkr
Totala kostnader forskning (exkl.
uppdragsfo.) mkr per ISI-publikation

*2008 särredovisades inte uppdragsforskning. 133 mkr avser hela verksamhetsgrenen.

Antalet avlagda examina på grund- och avancerad nivå har ökat under åren som en följd av
högskolans prioritering av utbildningsprogram på campus som leder till examen och stora intag
från tidigare år när regeringen fördelade tillfälliga platser p.g.a. arbetsmarknadsläget. År 2012 var
antalet avlagda examina rekordstort. Kostnaderna per HST och HPR, vilka bättre speglar
kostnaderna för att genomföra det gångna årets utbildning, visar en liten ökning. Den
huvudsakliga förklaringen till detta är att utbildningen minskade i volym under 2012, d.v.s.
överproduktionen minskade, men att kostnadsmassan inte kunde anpassas lika snabbt.
Antal avlagda examina på forskarnivå ökade under 2012. Högskolan har successivt under åren
byggt upp en relativt omfattande utbildning på forskarnivå vilket förklarar att antalet avlagda
examina har ökat sedan 2009. Antalet vetenskapliga publiceringar i ISI Web of Science (tidskrifter
och konferenspublikationer) minskade under 2012 trots att kostnaderna för forskningen ökade.
Förklaringen är att högskolan under senaste åren skapat särskilda incitament för att öka
publiceringen i tidskrifter vilket fått till följd att antalet konferenspublikationer har minskat.
Sammanlagt har effekten blivit en högre kostnad per publicering.
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8. Finansiell redovisning
8.1 Ekonomisk översikt
Resultat
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) redovisar för verksamhetsåret 2012 ett resultat på -13 786 tkr.
Budgeterat resultat 2012 är -772 tkr.
Intäkter och kostnader
BTH:s intäkter uppgår 2012 till 456 630 tkr. Jämfört med 2011 är det en minskning med 22 710 tkr
och jämfört med 2012 års budget, är det 3 129 tkr mindre än planerat. De minskade intäkterna
beror främst på att utbildningsanslaget sjunker med 27 782 tkr jämfört med 2011. Den
externfinansierade verksamheten ökar med 3 185 tkr och forskningsanslaget ökar med 1 887 tkr.
Kostnaderna 2012 avviker från det budgeterade främst genom avsättningar för omstrukturering
(personalkostnader) och kostnader för fria studentresor (drift).
I bokslutet har avsatts 9 082 tkr till omstruktureringsåtgärder. Avsättningen täcker
personalkostnader för uppsagd personal som under sin uppsägningstid 2013 har tjänstledigt.
Driftskostnaderna överstiger de budgeterade med 3 985 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnads
utvecklingen för fria studentresor mellan campus.
Jämfört med 2011 har personalkostnaderna minskat med 8 802 tkr och driftskostnaderna har
minskat med 6 676 tkr.
Externfinansierad verksamhet
Inom den externfinansierade verksamheten ökar forskningen med 10 435 tkr jämfört med 2011,
samtidigt minskar den externfinansierade verksamheten inom utbildningsområdet med 7 250 tkr.
Minskningen sker inom uppdragsutbildning och beställd utbildning.
Ambitionen i 2012 år budget var att jämfört med utfallet 2011, öka den externfinansierade
verksamheten med 6 314 tkr, ökningen blev 3 185 tkr.
Verksamhetsområden
Andelen intäkter avsedda för forskning ökar från 32% 2011 till 36% 2012 och andelen
externfinansierad verksamhet ökar från 21 % 2011 till 23% 2012.
Verksamhetens intäkter (tkr)
Anslag
Avgifter och andra ersättningar
Bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Budget
352 048
29 800
77 011
900
459 759

Verksamhetens kostnader (tkr)
Personal
Lokaler
Drift/övrigt
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader

325 706
50 835
72 900
10 690
400
460 531

333 050
50 075
76 885
9 946
460
470 416

-772

-13 786

Periodens kapitalförändring

Resultat Avvikelser
352 048
0
30 051
-251
73 799
3 212
732
168
456 630
3 129
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Myndighetskapitalet
Styrelsen har tidigare beslutat att myndighetskapitalet ska uppgå till 5% av innevarande års
totala intäkter. I enlighet med detta beslut borde BTH ha ett myndighetskapital motsvarande
22 831 tkr december 2012.
Resultat år 2012 innebär ett utgående myndighetskapital på 2 132 tkr eller 0,5% av årets intäkter.
Hanteringen av den allvarliga ekonomiska situationen har bland annat medfört att alla delar av BTH
varit inblandade i:
*
utformningen av handlingsplaner, för att med bibehållen kvalitet i utbildning och forskning nå
ett maximalt positivt ekonomiskt resultat.
*
översynen av program och fristående kurser, vilket medfört att viss utbildning i utkanten av
BTH:s tekniska profil ställts in.
*
att ny organisation för stödjande verksamheter inom studerandeadministration och ekonomi
har beslutats och implementering har påbörjats.
Överproduktion i grundutbildningen
Grundutbildningen redovisar 2012 en överproduktion motsvarande 11,7 Mkr. Överproduktionen
2011 var 19,3 Mkr. Anslaget för utbildning har minskat med 27 782 tkr. från 2011 till 2012.
Fram till 2016 minskar utbildningsanslaget ytterligare enligt förslag i budgetpropositionen.
BTH:s anpassning till de nya nivåerna har påbörjats och för 2012 medfört att produktionen inom
anslagsfinansierad utbildning minskat från 316 605 tkr till 281 236 tkr.
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8.2

Väsentliga uppgifter

Enligt regleringsbrev för 2012, bilaga 6.

2012

2011

2010

2009

2008

3 731
81
3 016
100
73
8

4 376
68
3 167
93
35
18

4 235
71
3 177
95
0
25

3 964
66
2 900
90
0
36

3 822
63
2 641
91
0
24

-andel kvinnor

50%

39%

16%

50%

33%

-andel män

50%

61%

84%

50%

67%

Utbildning och forskning

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

Totalt antal doktorander med någon aktivitet

104

119

124

111

107

-andel kvinnor

31%

32%

35%

39%

33%

-andel män

69%

68%

65%

61%

67%

69,2
0
37
41
18
9
74
2 100

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

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

470
543
189

477
581
202,8

487
589
202,6

459
557
197,1

439
538
191,3

-andel kvinnor

36%

33%

34%

33%

35%

-andel män

64%

67%

66%

67%

65%

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

Personal

110,3

120

115

114,4

108,1

-andel kvinnor

29%

26%

26%

25%

25%

-andel män

71%

74%

74%

75%

75%

31

32

30

30,8

28,9

-andel kvinnor

12%

13%

13%

11%

16%

-andel män

88%

87%

87%

89%

84%

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

457
293

479
328

484
335

444
300

408
282

-andel anslag (%)

92%

91%

90%

87%

85%

8%

9%

10%

13%

15%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

164

151

149

144

126

-andel anslag (%)

50%

53%

53%

53%

60%

-andel externa intäkter (%)

50%

47%

47%

47%

40%

Kostnader totalt (mnkr)

470

485

484

460

428

-andel personal

71%

71%

68%

66%

66%

-andel lokaler

11%

10%

11%

12%

13%

1 321
129

1 308
144

1 428
156

1 749
142

1 692
162

Antal disputerade lärare (årsarb.)

Antal professorer (årsarb.)

Ekonomi

-andel externa intäkter (%)

2

Lokalkostnader per kvm (kr)
Balansomslutning (mnkr), varav
- varav oförbrukade bidrag
- varav årets kapitalförändring
- varav myndighetskapital (inkl. årets kap.förändr.)
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

2012

2011

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

1
2, 3
4
5

352 048
30 051
73 799
732
456 630

377 943
30 179
70 100
1 118
479 340

6

-333 050
-50 075
-76 885
-460
-9 946
-470 416

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

-13 786

-6 035

3 421
25
-3 446
0

4 838
0
-4 838
0

-13 786

-6 035

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

7
10, 11

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

8, 9
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8.4 Balansräkning

Not

Belopp i tkr

2012-12-31

2011-12-31

1 836

1 215

27
25 512
25 539

19
31 441
31 460

8 752
3 784
307
12 843

7 403
5 685
93
13 181

8 462
28 451
1 838
38 751

13 762
18 320
855
32 937

0

0

49 768
23
49 791

64 718
42
64 760

128 760

143 553

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

2012-12-31

2011-12-31

575
15 918
-13 786
2 707

575
21 953
-6 035
16 493

294
12 903
13 197

983
3 489
4 472

24 899
8 951
16 224
5 402
0
55 476

28 157
10 015
13 800
6 536
0
58 508

24 630
27 010
5 740
57 380

26 345
30 390
7 345
64 080

128 760

143 553

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

60 (72)

Blekinge Tekniska Högskola

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

269 544

Totalt Utgifter Ink. Utg.
disp.
överbelopp
föringsbelopp
0

269 544

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

0

Summa

0

82 504

0

82 504
352 048

0

0

0

0

269 544

-269 544

0

269 544

-269 544

0

82 504

-82 504

0

82 504

-82 504

0

352 048

-352 048

Finansiella villkor
2:29 ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet.
Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter uppgick under 2012 till 26 tkr.
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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.

269 544
10 428
6 483
512
286 967
-205 636
-40 297
-46 866
-317
-7 070
-300 186

Forskning

Beställd utb.

0

82 504
2 745
67 194
220
152 663

0

-114 586
-9 360
-27 286
-143
-2 743
-154 118

5 942
5 942
-3 970
-148
-1 183
-45
-5 346

2 946
11
-2 957

Uppdrags-

Total-

forskning

summa

10 936
122
11 058
-8 858
-270
-1 550
-88
-10 766

352 048
30 051
73 799
732
456 630
-333 050
-50 075
-76 885
-460
-9 946
-470 416
3 421
25
-3 446

475
14
-489

0

0

0

0

0

0

-13 219

596

0

-1 455

292

-13 786

94 790
-13 219
81 571

-3 279
596
-2 683

-6 802
0
-6 802

-63 928
-1 455
-65 383

-4 863
292
-4 571

15 918
-13 786
2 132

Specifikation av myndighetskapitalet
per 2012-12-31:
Ingående balans 2012-01-01
Årets kapitalförändring
Utg. balans 2012-12-31

Kommentar:

Årets kapitalförändring, -13 786 tkr är sämre än ambitionerna i budget, där målet var ett
ekonomisk resultat på - 772 tkr.
Det negativa resultatet beror delvis på oförutsett höga kostnader för fria studentresor mellan
campus, som budgeterats till 1 100 tkr men utfallet blev 3 943 tkr. Delvis på avsatta medel för
omstrukturering 9 082 tkr, kostnader som ej budgeterats för.
Obalansen mellan utbildning och forskningsverksamheten i årets kapitalförändring, beror främst på
att avsättningen till omstruktureringskostnader i huvudsak belastar utbildningsverksamheten
och att den ökade kostnaden för fria studentresor enbart belastar utbildningsverksamheten.
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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 4 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 5:
·

undantag från bestämmelsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 §
anslagsförordningen (2011:223). 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 7 § anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl
överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent
av takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande.

·

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 i stället lämna uppgifter enligt bilaga 6
Väsentliga uppgifter.

·

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

·

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

·

undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210)
om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i
myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits
från icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under
förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

·

undantag från 25 a § andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om disposition
av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda
verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa
hur överskottet ska disponeras.
Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett
balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna
ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

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.
Avsättning för omstruktureringsåtgärder
Avvecklingskostnader är beräknade för uppsagd personal avseende ej utbetalda uppsägningslöner
och särskilda pensionsersättningar. Redovisas under övriga avsättningar.
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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.
50 000
Invest Sweden, Elekta AB,
Sweden Bio, Innovationsbron AB,
A+ Science AB
Mikael Blomqvist
22 000
Sydsvenska Industri- och handelskammaren,
Michano AB och dess dotterbolag och
intressebolag
Anna-Lena Cederström
22 000
Media Evolution AB, Almi Företagspartner AB,
Sydsvensk Entreprenörfond AB
Håkan Eriksson
22 675
Clinical Gene Networks AB
Gunilla Jönson
22 000
SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik AB,
Invest in Skåne AB, Billerud AB, Packbridge AB,
Chalmers Tekniska Högskola AB,
Eva Lindqvist
22 000
Assa Abloy, Tieto Oy, Bodycote plc,
Transmode Holdings AB, ALMI Företags Partner AB
Lineco AB/Sissa AB, EPiServer Group AB,
Micronic Mydata AB
Henrik Pålsson
22 000
Finja Five AB
Nahid Shahmehri
25 972

FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA
Kerstin Andersson
Blekinge Studentservice AB,
Studentbolaget i Ronneby AB
Kristian Nilsson
Daniel Palm

(kronor)
22 000

271 544
25 640

FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN
Ursula Hass, rektor
Länsstyrelsen i Blekinge län, Insynsrådet,
Swedbank AB i Karlskrona, IUC i Olofström AB
Johanna Törnqvist Krasemann (fr o m 120301)

1 015 955

Jan-Evert Nilsson
Jan-Evert Nilsson Analys AB, Nordeg AB
Ania Willman (t o m 120229)
SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering,
SBU:s vetenskapliga råd
Mats Walter

803 517

TOTALT
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261 902

217 380

631 849
3 458 434
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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

2012

2011

269 544

297 326

82 504
352 048

80 617
377 943

2012

2011

862
570
651
2 083

538
154
866
1 558

2012

2011

293
-290
3

283
-305
-22

2012

2011

32 462
41 337
73 799

30 905
39 195
70 100

2012

2011

728
4
732

1 116
2
1 118

2012

2011

-217 629

-228 046

2012

2011

-406
-54
-460

-520
-47
-567

Den offentligrättsliga verksamheten avser högskoleprovet.

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
Grundutbildning
Forskning/forskarutbildning
Summa kapitalförändring

2012

2011

-12 623
-1 163
-13 786

11 010
-17 045
-6 035

2011

2012

Not 9 Fördelning per verksamhetsområde

Intäkt per verksamhetsområde
Grundutbildning
Forskning
Summa

2008

2009

2010

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%

292 909 64%
163 721 36%
456 630 100%

Kostnad per verksamhetsområde
Grundutbildning
294 927 69%
Forskning
133 476 31%
Summa
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%

305 532 65%
164 884 35%
470 416 100%

Resultat per verksamhetsområde
Grundutbildning
-12 677
Forskning
-7 433
Summa
-20 110

-2 340
-13 367
-15 707

18 704
-18 735
-31

11 010
-17 045
-6 035

-12 623
-1 163
-13 786

2012-12-31

2011-12-31

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

2 247
1 106
0
3 353

1 738
1 087
-578
2 247

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 032
-485
0
-1 517

-1 405
-205
578
-1 032

1 836

1 215

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Bokfört värde
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

2012-12-31

2011-12-31

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

832
21
0
853

985
0
-153
832

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-813
-13
0
-826

-950
-16
153
-813

27

19

109 310

174 893

154
1 977
1 455
0
-502
112 394

10
3 828
3 160
0
-72 581
109 310

-77 869
-9 447

-141 177
-9 190

434
-86 882

72 498
-77 869

Bokfört värde maskiner, inv mm

25 512

31 441

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar

25 539

31 460

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

2012-12-31

2011-12-31

4 640
113
3 709
8 462

10 588
75
3 099
13 762

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga
Summa upplupna bidragsintäkter

15 443
13 008
28 451

9 246
9 074
18 320

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

271
1 567
1 838

239
616
855

Summa periodavgränsningsposter

38 751

32 937

2012-12-31

2011-12-31

0

0

352 048
-352 048

377 943
-377 943

0

0

2012-12-31

2011-12-31

575
575

575
575

84 709
-68 791
-12 623
-1 163
2 132

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

2 707

16 493

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

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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Not 15 Avsättningar
Ingående avsättning pensioner
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalning
Utgående avsättning pensioner
Övriga avsättningar
Avsättning för omstruktureringsåtgärder
Kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder
Summa avsättningar

2012-12-31

2011-12-31

983
-42
-647
294

752
1 151
-920
983

9 082
3 821
12 903

0
3 489
3 489

13 197

4 472

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser lönekostnader samt särskild pensionsersättning till
uppsagd personal. 4,6 Mkr avser särskild pensionsersättning inkl särskild löneskatt och 4,5 Mkr
avser lönekostnader 2013 för uppsagd personal.
Under övriga avsättningar redovisas även avsättning för lokalt aktivt omställningsstöd med 3,8 Mkr.
2012-12-31

2011-12-31

Ingående låneskuld
Lån upptagna under året
Årets amorteringar
Utgående låneskuld

28 157
5 494
-8 752
24 899

29 543
7 088
-8 474
28 157

Beviljad låneram
Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut

40 000
24 899

40 000
28 157

Beviljad räntekontokredit
Utnyttjad räntekontokredit

35 000
0

27 000
0

2012-12-31

2011-12-31

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

3 540
10 631
6 737
262
3 460
24 630

4 086
10 737
7 065
180
4 277
26 345

Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
Summa oförbrukade bidrag

12 347
14 663
27 010

14 999
15 391
30 390

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

670
5 070
5 740

2 240
5 105
7 345

Summa periodavgränsningsposter

57 380

64 080

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 1)
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter
Summering
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 4
Summering

Över-/

Över-/

Intäkter

Kostnader

underskott

underskott

2012

2012

tom 2010

2011

Över-/

Ack över-/

underskott underskott
2012

utg. 2012

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
5 942
7 683
13 625

0
0
-5 346
-7 683
-13 029

0
0
596
0
596

0
0
596
0
596

0
0

0
0

10 936
10 936

-10 766
-10 766

170
170

170
170

0

-22

293

-290

3

-19

0

0

0

0

0

0

0
134
134

0
0
-22

0
3 114
3 407

0
-3 114
-3 404

0
0
3

0
134
115

1)

Överskottet inom avgiftsfinansierad verksamhet, uppdragsutbildning, förklaras delvis av ett uppdrag som löper över
flera år. 2011 var resultatet negativt 2012 är resultatet positivt och periodiseringen är linjär (dvs följer terminsveckorna).

Samfinansiering med anslag i bidragsfinansierad verksamhet (tkr)
Enligt regleringsbrevet ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel har använts för samfinansiering av
bidragsfinansierad verksamhet.
Bidragsfinansiering

Anslagsfinansiering

Andel
anslag

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Forskning och utbildning på forskarnivå

2012
6 482
67 316

2011
11 875
58 225

2012
595
21 721

2011
1 037
14 723

2012
8%
24%

2011
8%
20%

Summering

73 798

70 100

22 316

15 760

23%

18%
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9. Styrelsens fastställande av årsredovisningen
BTH:s styrelse har vid sammanträde 2013-02-14 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

Anders Hederstierna
rektor

Håkan Eriksson

Mikael Blomqvist

Henrik Pålsson

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

Anna-Lena Cederström

Eva Lindqvist

Cecilia Fagerström

Tony Gorschek

Tobias Larsson

Kerstin Andersson

Kristian Nilsson

Daniel Palm
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Bilaga 3 Redovisning av takbelopp
Tabell 1 Redovisning av antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2012-01-01 - 2012-12-31
Enligt bilaga 2. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för
dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utb. omr.
Humaniora
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknik
Vård
Medicin
Summa

Utfall
HST
106
822
268
2 092
347
96
3 731

Utfall
HPR
74
580
193
1 739
339
91
3 016

HST
Ersättn.
(tkr)
2 485
19 265
13 417
104 788
18 469
5 734
164 159

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

HPR
Ersättn.
(tkr)
1 419
11 094
8 170
73 452
15 658
6 594
116 388

Utfall
total
ersättn
3 905
30 360
21 587
178 241
34 127
12 328
280 547
269 544
11 003
0

Bilaga 3
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)

269 544
269 544

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ersättning för HPR från december föregående budgetår
Utfall total ersättning enligt tabell 1
+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion
Summa (B) 1.

689
280 547

Summa (A-B) 2.

-11 692

281 236

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 (3)
- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet (not 2)
Utgående överproduktion
2. Den del av anslagssparandet respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla
utan regeringens godkännande.
3. Varav 29 733 är det ingående värdet från 2011.

41 425
14 471
26 954

Kapitalförändring per område
Enligt regleringsbrev 2012

Tabell Kapitalförändring per område (tkr)
Verksamheten
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
Avgifter enligt bilaga 4
Summa

Balanserad
kapitalförändr.
(A)
94 790
-10 081

Årets
kapitalförändr.
(B)
-13 219
596

Summa
(A+B)
81 571
-9 485

84 709

-12 623

72 086

Forskning/utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå och forskning
Avgifter enligt bilaga 4

-63 928
-4 863

-1 455
292

-65 383
-4 571

Summa

-68 791

-1 163

-69 954

