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Förord 
Vi har under året fokuserat på att skapa nya och bättre förutsättningar för högskolans fortsatta 
utveckling. En ny forsknings- och utbildningsstrategi med långsiktiga mål har formulerats. En 
konsolidering och fokusering av utbildningen har påbörjats. Vi har infört en ny organisation för 
att förbättra möjligheterna att genomföra strategin.  

De övergripande åtgärderna ska ge resultat under den kommande fyraårsperioden men fick ändå 
vissa effekter under 2013. Överlag pekar flera resultat åt rätt håll.  

Jag börjar trots allt med ett negativt resultat. Av högskolans 16 utvärderade examenstillstånd fick 
fem omdömet ”bristande kvalitet” av Universitetskanslersämbetet. Åtgärder påbörjades under 
året för att rätta till bristerna. Ett positivt men kanske mindre viktigt resultat av högskolans 
kvalitetsarbete i övrigt var att antalet disciplinärenden minskade dramatiskt under året. 

Flera viktiga resultat inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå nåddes under året. Vi 
påbörjade en konsolidering av utbildningen och anpassning till ett framtida lägre 
utbildningsanslag vilket ledde till färre kurser och färre studenter. Effekten blev ett mycket högt 
genomsnittligt sökandetryck till höstterminen 2013. Prioriteringen av program på campus bidrog 
till en rekordhög prestationsgrad. Antalet utfärdade examina på grundnivå och avancerad nivå låg 
på samma rekordhöga nivå som 2012.  

Antalet studenter som betalade studieavgift ökade under året till 181 studenter (105 
helårsekvivalenter) och prognoserna pekar på en fortsatt god utveckling de kommande åren. 
Antalet utresande studenter låg dock på en fortsatt låg nivå under året. 

Resultaten i forskningen och utbildningen på forskarnivå visade inga stora förändringar under 
2013. Antalet doktorsexamina var något lägre jämfört med de två föregående rekordåren. Även 
antalet publiceringar visade en något lägre nivå under året. Den externfinansierade andelen av 
forskningen visade inte någon väsentlig förändring som helhet.  

Det ekonomiska utfallet blev +5,2 miljoner kronor. Det var något högre än förväntat men visar 
ändå att den påbörjade anpassningen av personalkostnaderna till en ny lägre nivå tar tid och leder 
till höga extraordinära kostnader. Organisationen har utsatts för stora påfrestningar för att nå det 
positiva ekonomiska utfallet.   

 

 
 Anders Hederstierna 

 Rektor 
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1. Vision, mål och strategi 

1.1 Mål och strategi  
Högskolestyrelsen beslutade under 2013 om en ny forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–
2016 (FUS:en). I denna beskrivs högskolans vision: 

Vi är det ledande lärosätet inom vår profil med stark förankring i en innovativ och 
växande region. Vi står för kvalitet och nytänkande och upplevs som öppet, 
spännande och kreativt. Vår verksamhet attraherar studenter, företag och 
organisationer och bidrar till nya investeringar i regionen. BTH-anda genomsyrar 
verksamheten. Vi har tagit vara på möjligheterna med att vara ett litet profilerat 
lärosäte. Vi har en stark internationell profil. 

Vi erbjuder en studentcentrerad och forskningsanknuten utbildning som ger 
eftertraktade och nöjda studenter. Studenterna är kreativa, kunniga och 
självständiga och har fått en bra grund för att bli framgångsrika efter utbildningen.  

Vi är ett forskande lärosäte med ”dual excellens”. Forskningen sker i samverkan 
med omgivningen och bidrar till att lösa samhällets utmaningar och att utveckla 
Sveriges och Europas industriella ledarskap. Resultaten från forskningen publiceras 
i högkvalitativa vetenskapliga tidskrifter. 

Vi bedriver utbildning och forskning där teknik och IT även integreras med andra 
discipliner såsom ekonomi, design, hälsa och vård samt humaniora för att bidra till 
lösningar på samhällets komplexa utmaningar. Verksamheterna innehåller tre 
tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och in-real-life. 

I den nya forsknings- och utbildningsstrategin beskrivs åtta långsiktiga mål och strategier. Vår 
huvudstrategi är att fokusera och bygga på våra styrkeområden och utveckla kompletta miljöer 
med utbildning, forskning och innovation.  

Övergripande 

Målet är att vi är erkända som en högskola med framgångsrik profilering inom viktiga och 
nyttiga områden. 

Mål 1.  Vi är etta i Sverige och bland de tre främsta i Europa inom vår 
profil. 

 
Strategin är att expandera inom vår profil tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. 
Stimulera och premiera forskningsprojekt som kan leda till innovativa IT-lösningar och 
som främjar hållbarhet. Träna studenter i ett kreativt och hållbart förhållningssätt, i 
vetenskapligt tänkande och i management/entreprenörskap. 

 

Mål 2.  BTH-kultur genomsyrar hela verksamheten. 
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Strategin är att utveckla styrkorna och stimulera ämnesövergripande samarbeten genom 
att organisera utifrån (kultur-) fördelen med att vara en liten högskola. Goda exempel på 
BTH-kultur ska lyftas fram.  

Öka utbildningens attraktivitet 

Målet är att vi ska erbjuda en studentcentrerad och forskningsanknuten utbildning som 
ger efterfrågade och nöjda studenter. Studenterna är kreativa, kunniga och självständiga 
och har fått en bra grund för att bli framgångsrika efter utbildningen. Jämställdhet i 
utbildningsprogrammen är en vital aspekt. 

Strategin är att konsolidera utbildningsutbudet, fokusera på kvalitet (ur alla aspekter) och 
integrerade program. Vi ska samarbeta och paketera internationella erbjudanden med 
topp500-universitet.  

 
Mål 3.  Minst 30 förstahandssökande till varje utbildningsprogram. Minst 

hälften av program- men har en majoritet av sökande med BTH:s 
program som förstahandsval. 40–60 procent kvinnor/män i varje 
program. 

 
Insatserna handlar om att sikta på 3 000 HST och 30 program på campus. Vi ska fokusera 
och utveckla områden med både stark utbildning och forskning. Vi ska organisera 
programmen för att uppnå en stark programidentitet. Dessutom ska vi utveckla program 
som integrerar teknik med design, ekonomi och hälsa.  

 
Mål 4.  Max 10 procent avhopp på utbildningsprogram på campus. 
 
Med avhopp avses studenter som väljer att avbryta sina studier på BTH efter första 
läsåret. Insatserna består av att öka antalet kontakttimmar mellan studenter och lärare och 
att allokera särskilda resurser på första läsåret och sista terminen. Ge studentkåren mer 
resurser för att ordna studentaktiviteter och stimulera aktiva linjeföreningar.  

 
Mål 5.  300–500 internationella nybörjare och minst hälften utresande 
   studenter och 50 personalutbyten. 
 
Insatserna består av att fokusera på utbytesavtal med forskningsbaserade lärosäten på 
kända och intressanta orter för att stimulera studenter att resa ut. Ta fram fler 
gemensamma program med utländska partneruniversitet. Paketera det internationella 
erbjudandet tillsammans med åtminstone ett topp500-universitet. Öka kapaciteten på 
masterprogram med internationell lyskraft.  

 
Mål 6.  Minst 90 procent etableringsgrad för våra programstudenter. 
 
Insatserna består av att fokusera på att integrera teori och praktik. Etablera en modell 
som ger studenter träning i innovationsprojekt och entreprenörsverksamhet. Genom bl.a. 
Studentregion Blekinge-projektet utveckla ett partnerprogram med verksamheter som kan 
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erbjuda projekt- och examensarbeten vilket kan bidra till inte bara ökad anställningsbarhet 
utan även förkorta tiden mellan examen och arbete eller egen verksamhet. 

Öka forskningen 

Målet är att vi ska vara ett forskande lärosäte som kombinerar akademisk excellens och 
relevans för näringsliv och samhälle – ”dual excellens” inom våra forskningsområden. 
Med forskande lärosäte menar vi att forskningen utgör ca 50 procent av verksamheten. 

Strategin är att öka det statliga anslaget och att använda hävstångseffekten av anslaget mer 
effektivt. Större statligt anslag bestäms huvudsakligen av antalet högkvalitativa 
forskningspublikationer och graden av extern finansiering. Hävstångseffekten bestäms i 
huvudsak av graden av medfinansiering som externa finansiärer kräver.    

Mål 7.  Forskningen utgör 40–60 procent av omsättningen. 
 
Särskilda insatser behövs för att öka antalet och andelen beviljade forskningsansökningar 
genom att utveckla större projekt, att öka samarbeten internt och med forskare vid andra 
lärosäten och att arbeta mot fler finansiärer. 

Särskilda insatser behövs även för att öka antalet och andelen beviljade 
forskningsansökningar som riktas mot finansiärer och utlysningar som premierar 
medfinansiering från samarbetspartners och/eller har låga krav på medfinansiering från 
lärosätet. 

Strategin för att säkra och öka forskningsfinansieringen är att öka akademisk excellens 
och produktivitet i traditionell mening, d.v.s. mängden högkvalitativa publiceringar med 
god citeringsgrad. 

 
Mål 8.  Minst 120 ISI-artiklar per år. 
 
Insatserna består i att använda det statliga anslaget till mer tid för lektorer och professorer 
till egen forskning, att optimera omfattningen av forskarutbildningen utifrån effekten på 
externfinansiering och publiceringsvolym och att publicera mer tillsammans med forskare 
vid andra lärosäten.  

1.2 Övergripande strategiska insatser och utfall  
Under 2013 fattades två särskilt viktiga beslut med strategisk betydelse för utvecklingen av 
verksamheten och anpassningen till ekonomiska situationen. 

GU2014 
Under våren fattade rektor ett beslut att konsolidera utbildningen på grundnivå och avancerad 
nivå och ställa in program och fristående kurser inför höstterminen 2013. Beslutet var strategiskt 
viktigt för att påbörja fokuseringen på utbildningsprogram på campus inom områden där 
högskolan har goda förutsättningar att skapa starka och kompletta miljöer. Det var även en viktig 
åtgärd för att påbörja anpassningen av kostnaderna till en beräknat lägre framtida anslagsnivå från 
och med 2016.  
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Beslutet hade flera viktiga effekter. Andelen studenter på campusprogram ökade och även 
prestationsgraden. Beslutet innebär att vissa huvudområden avvecklas vilket ökar möjligheten att 
anpassa kostnaderna till en lägre framtida anslagsnivå. Andelen förstahandssökande per antagen 
student till höstterminen 2013 ökade till 1,7 vilket är ett förhållandevis högt söktryck i riket.  

Ny organisation 
Högskolestyrelsen beslutade under 2013 om en ny organisation från och med 2014. Högskolan 
behövde omorganisera för att 1) få bättre genomförande av forsknings- och utbildningsstrategin 
och för att 2) ta bort vissa strukturella kostnader inför kommande anslagsminskningar. Den 
tidigare organisationen saknade akademiska exekutiva funktioner, hade splittrade stödfunktioner 
och för många administrativa lager i förhållande till högskolans storlek. Den nya organisationen 
syftar till att lyfta upp det akademiska ledarskapet och tydliggöra ansvaret för de akademiska 
resultaten, platta till organisationen och ta bort administrativa lager, standardisera och trimma de 
stödjande processerna. 

1.3 Väsentliga händelser under året  

1.3.1 Ekonomiska situationen  

2013 är ett år som präglats av verksamhetens ekonomi i fokus. Under 2012 gjordes uppsägningar 
av 25 tillsvidareanställda och avslutande av många visstidsanställda vilket inneburit nya 
förutsättningar och krav på anpassningar av verksamheten under 2013. Under det gångna året har 
endast ett fåtal tillsvidareanställda sagts upp. Besparingar har främst gjorts inom driftskostnader.  

Utgångspunkten för hur verksamheten och ekonomin planerats är den aviserade minskningen av 
grundutbildningsanslaget för 2016 och de konsekvenser detta ger för utbildningsvolym och 
kostnadsnivå.  För att komma ned till denna nivå har åtgärder satts in i form av ett minskat 
utbildningsutbud i och med höstens antagning och därmed en succesiv kostnadsanpassning. 
Neddragningen av antalet platser har främst skett på distansutbildningar och på program och 
kurser utanför den tekniska profilen. 

Att på relativt kort tid ställa om verksamheten till ett väsentligt lägre grundutbildningsanslag är 
problematiskt. Kravet på en snabb kostnadsminskning i förhållande till ett mångårigt ansvar för 
redan antagna studenter med långa utbildningar är mycket svårt att balansera. Vid ingången av 
2013 hade BTH ett myndighetskapital uppgående till 2,7 mkr vilket innebar att den ekonomiska 
rörelsefriheten varit synnerligen begränsad. Detta har försvårat situationen när det gäller 
besparingar av personalkostnader som kan medföra stora kostnader i form av pensionsåtagande 
och behov av tillfälliga resursökningar under uppsägningstiden då uppsagd personal lämnar. 
Kostnader som på förhand är mycket svåra att planera. 

Vid utgången av 2013 hade BTH ett myndighetskapital uppgående till 7,9 mkr efter ett positivt 
resultat på 5,2 mkr 2013. Detta är bl. a. effekten av de åtgärder som vidtogs 2012 och 2013, 
åtgärder som nödvändigvis måste fortsätta under 2014 och 2015 för att nå en ekonomi i balans 
framöver. Det är nödvändigt att försöka öka myndighetskapitalet både under 2014 och 2015 för 
att klara grundutbildningsanslagets minskning under 2016 vilket förväntas bli ett år med ett 
kraftigt underskott.  

Detta innebär en fortsatt koncentrering till färre utbildningsprogram på campus, ett minskat 
utbud av utbildningar på distans och ett målmedvetet arbete att nå ökad effektivitet i de 
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administrativa processerna. I början på 2014 läggs ett varsel om uppsägning av 30 personer, 
uppsägningar som kommer att verkställas under den kommande våren och hösten. 

1.3.2 Ny styrelse 

Den 11 april 2013 fick BTH nya företrädare för allmänna intressen i styrelsen: 

Verkställande direktören Mikael Blomqvist 

Regiondirektören Anna-Lena Cederström 

Konsulten Agneta Franksson 

Prorektorn Birgitta Bergvall-Kåreborn 

Tekniske chefen Pontus de Laval 

Koncernchefen Peter Mattisson 

Professorn Lynn Åkesson 

Konsulten Peter Örn (ordförande) 

Anders Hederstierna, rektor. Universitetslektor Cecilia Fagerström, Professor Tony Gorschek 
och Professor Tobias Larsson är företrädare för verksamheten. Kerstin Andersson, Oskar 
Emilsson och Kristian Nilsson är företrädare för de studerande.  

Viktiga beslut som styrelsen har fattat under 2013 är beslutet om en ny forsknings- och 
utbildningsstrategi för åren 2013–2016 samt beslut om en ny organisation från och med den 1 
januari 2014. 

1.3.3 Ny rektor från och med 2013  

Den verkställande ledningen av högskolan fullgörs av rektor och den 31 januari 2013 utsåg 
regeringen Anders Hederstierna till ny rektor för BTH. Anders Hederstierna tillträdde den 1 
februari 2013. Anders Hederstierna är docent i företagsekonomi och har innehaft ett antal 
uppdrag inom BTH. Han har varit prefekt, vice dekan i fakultetsnämnden, vice rektor och 
prorektor. Utöver detta har han på ett mycket aktivt sätt deltagit i BTH:s internationella 
samarbeten genom att företräda BTH.  

Under året har rektor beslutat om en omorganisation med syftet att dra nytta av fördelarna med 
en liten högskola och att tydligare lyfta fram det akademiska ledarskapet. 

1.3.4 Ny prorektor  

Vid högskolestyrelsens möte den 14 februari 2013 utsågs Henric Johnson till ställföreträdande 
rektor, prorektor, vid BTH. Henric Johnsons uppdrag som prorektor är att fokusera på 
strategiska samverkansfrågor. Vid sidan av sitt prorektorskap arbetar Henric Johnson som 
universitetslektor och bedriver forskning vid Institutionen för datalogi och datorsystemteknik. 

1.3.5 Ny vicerektor 

Rektor beslutade den 21 oktober 2013 att förordna Eva Pettersson som vicerektor med ansvar 
för särskilda grundutbildningsfrågor och hon tillträdde den 1 november.  
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Eva Pettersson disputerade 2011 på en avhandling om studiesituationen för elever med särskilda 
matematiska förmågor. Hennes insikter i pedagogiska utvecklingsfrågor och hennes chefserfaren-
het innebär att hon som vicerektor blir en viktig och ledande kraft i utvecklingen av högskolans 
grundutbildning.  

1.3.6 Redovisning enligt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag  

Den förra högskolestyrelsen beslöt under 2012 att definiera högskolans huvudprestationer inom 
grundutbildning och forskning och förutsättningar för att anlysera dess kostnader. Innevarande 
styrelse har beslutat att inte ändra på detta beslut vilket innebär 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. Redovisningen framgår av kapitel sju. 

1.4 Globalt  
BTH:s internationaliseringsarbete har under året genomförts med utgångsläge i BTH:s policy och 
handlingsplan för internationalisering. Stor hänsyn har tagits till den under året beslutade 
Forsknings- och utbildningsstrategin för Blekinge Tekniska Högskola, (FUS:en). Ett förslag till ny 
strategi för BTH:s internationaliseringsverksamhet har tagits fram under hösten. 

I syfte att skapa intressanta utbytesmöjligheter för BTH:s studenter, har studentutbyten under 
året planerats med Federal University of Rio de Janeiro och med Gunadarma University, Jakarta 
inom ramen för programmet Linnaeus-Palme. I syfte att bredda och fördjupa existerande 
samarbeten har också en projektansökan inom ramen för detta program skickats in tillsammans 
med JNTU Hyderabad, Indien. Projektet syftar till att å ena sidan utveckla lärarutbytet mellan 
lärosätena och å andra sidan att öka balansen mellan ut- och inresande utbytesstudenter. 

BTH:s starka internationella karaktär har också legat till grund för ett under 2013 fortsatt aktivt 
deltagande i det nationella nätverket Study Destination Sweden.  

1.5 Innovation  
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.  

Organisatoriskt motsvaras detta av en ansvarsfördelning där BTH:s sektioner ansvarar för att 
innovationsaspekterna beaktas i den utbildnings- och forskningsverksamhet man bedriver medan 
ansvaret för det praktiska innovationsstödet i första hand ligger på BTH Innovation. BTH 
Innovation har också att tydliggöra och utveckla BTH:s roll i det regionala innovationssystemet 
vilket i första hand sker genom en omfattande projektsamverkan med olika innovationsstödjande 
aktörer i regionen. 

1.6 Kvalitet i utbildning och forskning  
Under 2013 har fortsatt stor kraft ägnats åt det omfattande arbetet med kvalitetsutvärderingar av 
examensrätter och fortsatt utveckling av BTH:s interna kvalitetssäkringssystem enligt ENQA. 
För utbildningen i psykologi, som erhöll omdömet bristande kvalitet under 2012, skickade 
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högskolan in en åtgärdsrapport till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under 2013 som 
resulterade i att utbildningen har fått omdömet hög kvalitet. Resultaten av de 13 utvärderingar 
som genomfördes inom ingenjörs- och teknikområdet under 2012 innebär att en utbildning, 
fysisk planering (magister), erhöll det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Sju utbildningar 
erhöll omdömet hög kvalitet och fem utbildningar erhöll omdömet bristande kvalitet. 
Åtgärdsarbetet för dessa utbildningar i form av analys av erhållen kritik är i full gång med målet 
att avhjälpa påtalade brister under 2014.  

1.7 Hållbar utveckling 

1.7.1 Miljöarbete och klimatneutralitet 

Det finns ett miljöråd som stöder miljösamordnaren i miljöledningsarbetet. Miljörådet består av 
representanter från hela verksamheten inklusive studenterna. Under 2012 genomfördes en 
miljöutredning för hela BTH:s verksamhet som ligger till grund för miljöarbetet 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 indirekta och direkta 
miljöaspekter i organisationen och värderar dem. Utifrån dessa miljöaspekter utarbetas policy och 
mål samt att handlingsplaner utvecklas.  

De mest betydelsefulla miljöaspekterna med indirekt påverkan är utbildning och forskning. Det 
är viktigt att studenterna förbereds till att under sitt arbetsliv bidra med utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Det uppnås främst genom att förstärka miljö- och hållbarhetstänkandets olika 
perspektiv på kursnivå. 

Klimatredovisningar har tagits fram sedan 2008 då BTH blev klimatneutral. BTH har beräknat 
klimatpåverkan i form av koldioxidekvivalenter (CO2e) från myndighetens verksamhet. 
Klimatpåverkan innefattar energiförbrukningen för tjänsteresor, lokaler samt materialförbrukning 
i nämnd ordning. Den totala klimatpåverkan under år 2012 har beräknats till 1 431 ton CO2e. 
Detta är en minskning med 21 % jämfört med år 2011 (1 814 ton CO2e). Resultat för år 2013 
föreligger ännu inte.  
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2. Organisation  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. BTH:s organisation 2013. 

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 
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 
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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.  

Disciplinnämnden  

Disciplinnämnden handlägger ärenden om disciplinära åtgärder gällande studenter. 
Disciplinnämnden består av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot, en företrädare för 
lärarna vid högskolan samt två studeranderepresentanter.  

Personalansvarsnämnden  

Personalansvarsnämnden vid BTH är en partssammansatt grupp som består av rektor tillika 
ordförande samt två ledamöter och personalföreträdare. Nämnden ska besluta i frågor gällande 
skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan samt 
avstängning.  

Nämnden har inte haft något sammanträde under 2013. 

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 dessa områden 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, 
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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 

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 

Högskolans bibliotek 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 tecknade BTH avtal med dåvarande Verket för högskoleservice (VHS) om att 
genomföra granskning och bedömning av inkomna ansökningshandlingar i den nationella 

Blekinge Tekniska Högskola

15 (72)



 
 

antagningen. Denna nya verksamhet, högskoleservice, 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.  

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 mål för utbildningen är att erbjuda en studentcentrerad och 
forskningsanknuten utbildning som ger eftertraktade och nöjda studenter, där studenterna är 
kreativa, kunniga och självständiga och har fått en bra grund för att bli framgångsrika efter 
utbildningen. 

BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–2016 anger att högskolan ska bedriva 
utbildning och forskning där teknik och IT även integreras med andra discipliner såsom ekonomi, 
design, hälsa och vård samt humaniora för att bidra till lösningar på samhällets komplexa 
utmaningar.  

Den övergripande strategin, som också berör utbildningen, är att bygga på styrkeområden inom 
områdena datavetenskaper, teknikvetenskaper och hälsovetenskaper och utveckla kompletta 
akademiska miljöer omfattande utbildning, forskning och innovation. 

De anvisade och aviserade minskningarna av BTH:s statliga utbildningsanslag har under året 
påverkat utbildningsutbudet och beslut om avveckling av programutbildningarna inom huvud-
områdena Digital kultur, Engelska, Pedagogik, Psykologi, Sociologi samt Svenska språket har 
fattats. Avveckling har påbörjats vilket visar sig i minskade studentvolymer inom de humanistiska 
och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena. 

Högskolans profil mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt ska stärkas och särskilda 
initiativ inom utbildningen har initierats för att 1) erbjuda studenterna särskilda kurser inom 
innovation och 2) förändra ingenjörsutbildningarna för att bättre möta arbetsmarknadens behov. 

3.2 Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid BTH under 2013 
• Anslaget för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå uppgick till 262 miljoner 

kronor.  

• Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå omfattade 3 034 helårsstudenter (HST) 
inom ramen för det statliga anslaget 2013. 

• Prestationsgraden (HPR) ökade till 86 % (81 % 2012). 

• Utbildningen på campus svarade för 78 % av helårsstudenterna (70 % 2012). 

• Andelen studenter på utbildningsprogram utgjorde 87 % av helårsstudenterna (80 % 
2012). 

• Antalet avlagda examina vid högskolan överskred för andra gången ett tusen. Totalt 
utfärdades 1 012 examina (1 056 examina 2012).  

• Behovet av kompetens i samhället inom BTH:s större utbildningsområden, IT, teknik, 
och vård, bedöms fortsatt vara konstant eller ökande de kommande åren, t.ex. av 
utbildade sjuksköterskor, högskole- och civilingenjörer och studenter från olika IT-
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områden. Detta enligt prognoser från Universitets- och högskolerådet och fackförbund, 
t.ex. SACO.  

3.3 Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens utredning om högskolans framtida utbildningsutbud för 2014 låg till grund 
för rektors beslut 2013 om att avveckla utbildningarna inom huvudområdena Digital kultur, 
Engelska, Pedagogik, Psykologi, Sociologi samt Svenska språket. 

Utbildningsnämnden har följt UKÄ:s kvalitetsutvärderingar under året. Nämnden gläds åt att 
magisterutbildningen i fysisk planering fick omdömet mycket hög kvalitet. Utbildningsnämnden 
har också noga följt och säkerställt att arbetet framåtskrider med att åtgärda den kritik som 
framkommit i UKÄ:s kvalitetsutvärderingar för de examensrätter som fick omdömet bristande 
kvalitet.  

De lokala examensbeskrivningarna för de huvudområden inom vilka generella examina utfärdas 
vid BTH har reviderats och fastställts av utbildningsnämnden. Vad gäller utbildningens 
forskningsanknytning har förslag rörande undervisning av disputerade lärare på grundnivå och 
avancerad nivå beslutats.  

Högskolans profil mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt ska stärkas och särskilda 
initiativ inom utbildningen har initierats för att 1) erbjuda studenterna särskilda kurser inom 
innovation och 2) förändra ingenjörsutbildningarna för att bättre möta arbetsmarknadens behov. 

3.4 Studenternas efterfrågan på högskolans utbildningar 
Tabell 1. Antal förstahandssökande och antalet sökande totalt till program. 1 
  2013  2012  2011 2010 2009 

  

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första-
hands-
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Första- 
hands- 
sökande Totalt 

Grundnivå 2 192 7 929 2 763 9 297 2 691 8 236 5 287 15 723 8 395 17 061 
Avancerad 
nivå 1 333 2 249 1 913 3 367 8 186 13 371 5 818 12 253 10 342 17 379 

Totalt 3 525 10 178 4 676 12 555 10 877 21 500 11 105 27 733 18 737 34 440 

Antalet förstahandssökande och totalt antal sökande till högskolans utbildningsprogram på 
grundnivå minskade till 2 192 (2 763 år 2012) respektive 7 929 (8 236 år 2011). Minskningen 
förklaras av ett förändrat utbildningsutbud, främst genom beslutet om att avveckla 
programutbildningar inom huvudområdena Digital kultur, Engelska, Pedagogik, Psykologi, 
Sociologi samt Svenska språket. Den stora minskningen av antalet sökande till 
utbildningsprogram på avancerad nivå jämfört med 2009–2011 är en effekt av införandet av 
anmälnings- och studieavgifter för studenter från tredje land. 

                                                 
1 Denna tabell avser alla sökande inklusive sena anmälningar. 
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Tabell 2. Antal sökande till fristående kurser. 2 

  
 

2013 2012 2011 2010 2009 

Grundnivå 3 807 11 593 13 962 11 263 8 843 
Avancerad nivå 104 69 526 267 289 

Totalt 3 911 11 662 14 488 11 530 9 132 

Minskningen av antalet sökande till fristående kurser, 3 807 sökande 2013, förklaras av att antalet 
fristående kurser minskats avsevärt jämfört med tidigare år. Detta som en följd av anpassningen 
till ett lägre framtida utbildningsanslag. Söktrycket på erbjudna fristående kurser är gott. 

3.5 Rekryteringsinsatser och samverkan med gymnasier   
Eftersom 80 % av högskolans studenter kommer från andra län än Blekinge är 
rekryteringsarbetet av dem av stor vikt för BTH.  

Rekryteringsinsatserna under året har främst bestått i besök på gymnasieskolor och hos andra 
utbildningsanordnare, deltagande i utbildningsmässor och information gentemot potentiella 
studenter i andra sammanhang.  

Under året har BTH arbetat ytterligare med målet att lägga ett särskilt fokus på skolor med 
inriktningar som ligger i linje med högskolans profil. Totalt har fler gymnasieskolor besökts än 
tidigare år, ca 130 st. Förutom de mindre mässorna deltar högskolan i de större 
utbildningsmässorna som SACO ordnar i Malmö och Stockholm, samt i Kunskap- och 
Framtidsmässan i Göteborg. I år deltog högskolan dessutom i spelmässan Gamex och 
livsstilsmässan MY i Stockholm samt Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Nytt för året är 
målet att bredda rekryteringsbasen genom att synas i andra sammanhang än reguljära 
utbildningsmässor och som är relevanta för BTH:s profil. 

Ett antal studiebesök vid BTH för intresserade elever från gymnasie- och högstadieskolor har 
också arrangerats under året. Övrig samverkan med gymnasieskolor består i medarrangerande av 
gymnasieutbildningar, t.ex. spetsutbildningen i matematik och estetik som anordnas i samarbete 
med gymnasieskolor i Karlskrona. Ett mål har varit att under året ta initiativ till ett närmare 
samarbete med gymnasieskolorna i regionen. En träff har därför genomförts med rektorerna från 
regionens gymnasieskolor, för att utveckla ett närmare samarbete inom olika områden, t. ex. 
gästföreläsningar och samarbete kring examensarbeten. På www.bth.se har informationen för 
skolor som vill ha kontakt med BTH förtydligats och förbättrats för att underlätta kontakter. 

3.5.1 Studentmedverkan i rekryteringsarbetet 

En central tanke med högskolans rekryteringsarbete är att högskolan i största möjliga mån ska 
representeras av sina studenter. Detta gäller såväl utbildningskatalogen och webben som vid 
gymnasiebesök och under mässor. Högskolan lägger stor vikt vid att de studenter som 
representerar högskolan ska vara väl insatta i högskolans verksamhet och känna sig bekväma i sin 
roll. Varje år anordnas därför en studentambassadörsutbildning för att kvalitetssäkra arbetet. De 
blivande studentambassadörerna får då under två dagar lära sig om hur man bör agera vid mässor 
och besök, samt får en djupare inblick i högskolans historia och utbud. Nytt för året är dels att 

                                                 
2 Denna tabell omfattar inte sena anmälningar. 
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studentambassadörerna även har varit aktiva på webben och svarat på frågor från intresserade per 
e-post, dels att studentambassadörerna under sommaren kontaktade dem som blivit antagna vid 
BTH:s utbildningar för att svara på eventuella frågor och påminna om sista datum för att bekräfta 
sin plats, något som uppskattades av de blivande studenterna. 

3.6 Breddning av rekrytering  
Vid rekrytering av studenter till högskolan finns en strävan att motverka snedrekrytering och 
locka nya grupper till högskolan.  

På högskolans utbildningsprogram föreligger i många fall en obalans i könsfördelningen med en 
övervikt av manliga studenter på tekniska utbildningar och en övervikt av kvinnliga studenter på 
bl.a. sjuksköterskeutbildningen. Eftersom studentambassadörerna representerar högskolans 
studenter har de valts ut med hänsyn till mångfalden bland våra studenter. I marknadsförings- 
och informationsmaterial visas icke-traditionella val, det vill säga t.ex. manliga studenter på 
sjuksköterskeutbildningen och kvinnliga studenter på tekniska utbildningar i enlighet med 
handlingsplanen för breddad rekrytering. 

Vid högskolan ges också ett tekniskt basår där studenterna har möjlighet att läsa in behörigheter 
främst inför kommande ingenjörsstudier. Ett avklarat tekniskt basår ger platsgaranti på 
ingenjörsprogrammen vid BTH.  Ytterligare en förberedande utbildning som ges vid BTH är 
Introduktionsår till digitala medier där studenterna får prova sina hantverkskunskaper inom 
digitala medier samtidigt som de har möjlighet att komplettera sina gymnasiebetyg.  

För att väcka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland ungdomar på grundskolor 
och i gymnasier i Blekinge, arrangerar BTH bland annat sportlovsaktiviteter inom främst dessa 
områden.  

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 
välgrundade beslut vad gäller studie- och yrkesinriktning. Arbetet innebär även att ge stöd till 
studenter under studietiden och underlätta övergången från studier till yrkesliv.  

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. Det ökade behovet märks i verksamheten genom 
fortsatt ökning av frågor. Den komplexa utbildnings- och arbetsmarknadskontext som råder gör 
att behovet av individuellt stöd för att kunna göra medvetna val ökar. 

2013 har studievägledningen erbjudit föreläsningar i studieteknik till alla BTH:s förstaårsstuden-
ter. Ett exempel på studievägledningsprojekt är pilotprojektet In real life 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. Medverkan har bestått i att bygga kurser i 
studieteknik och muntlig kommunikation. 2013 genomfördes föreläsningar i Indien och Kina. 
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3.8 Redovisning av utbildningsuppdraget 
Tabell 3. Utbildningsområde uppdelat på HST och HPR.  

Utbildningsområde 
Antal 
HST 

Antal 
HPR 

Antal HST och 
HPR inkl. 

underproduktion 
(tkr) 

Andel av 
ersättning 

(%)  

Humaniora 75 69 3 470 1,4 

Samhällsvetenskap 502 400 21 947 8,9 

Naturvetenskap 282 200 22 722 9,2 

Teknik 1 732 1 520 151 832 61,8 

Vård 369 357 36 316 14,8 

Medicin 73 69 9 425 3,8 

Totalt 3 034 2 616 245 711 100,0 

Takbelopp   262 198  

Diff. ersättning3   926  

Underproduktion   -15 561  

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 2013 uppgick till 3 034. Relativt 2012 (3 731 HST) är minskningen 697 
helårsstudenter. Antalet helårsprestationer under 2013 uppgick till 2 616. 

År 2013 var prestationsgraden 86 %. Ökningen, 5 procentenheter, förklaras till stor del av den 
kraftiga inbromsningen för att möta de anvisade anslagsminskningarna med färre 
utbildningsprogram och färre fristående kurser. En minskad antagning, detta och tidigare år, ger 
en 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 2013 uppgick till 245 711 tkr, d.v.s. 15 561 tkr lägre än tak-
beloppet (262 198 tkr). Därmed nådde inte utbildningsvolymen högskolans takbelopp under 
2013. Den uppnådda underproduktionen i utbildningen är ett steg i att anpassa utbild-
ningsverksamheten till kommande års anvisade anslagnivåer då flertalet förändringar som berör 
avveckling av utbildningsprogram inte får fulla effekter förrän efter 3–5 år. Underproduktionen 
är alltså en del i omställningen till de nya utbildningsanslagsnivåerna. Omställningen har varit och 
förväntas fortsatt vara ansträngande för delar av lärarkåren. 

I tabell 3 har andel av ersättning för de olika utbildningsområdena beräknats som utbildningsom-
rådets 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 utbildnings-
verksamheten. Utbildningen inom teknik/naturvetenskap utgör cirka 71 % av utbildningsverk-
samheten och utbildningen inom vård/medicin utgör knappt 18,6 %. De samhällsvetenskapliga/ 
humanistiska utbildningsområdena har en ekonomisk andel motsvarande drygt 10,3 % av utbild-

                                                 
3 Ersättning för HPR från december föregående budgetår. 
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ningsverksamheten (lägre än föregående år). Av utbildningsanslaget går knappt 90 % av de 
ekonomiska medlen till utbildning inom teknik, IT och vård, områden där 
kompetensförsörjningsbehovet bedömts som stort.  

3.9 Studenter som inte tar poäng 
Högskolan redovisar nedan antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser under 
höstterminen 2012 och som inte har tagit några poäng på dessa under höstterminen 2012 och 
vårterminen 2013. 

Tabell 4. Studenter som inte tar poäng. 

Utbildningsområde 

Antal 
HST 
totalt 

HT-12 

Beräkningsmodell 
Departement 

varav HSTK utan 
resultat 

Humaniora 58,58 12,10 

Samhällsvetenskap 335,70 68,52 

Naturvetenskap 163,79 30,03 

Teknik 888,98 150,01 

Vård 158,27 4,00 

Medicin 20,67 0,57 

Totalt 1 625,99 265,23 

Högskolan har som regel att inom tre veckor på ett kurstillfälle ha ett utbildningsmoment som 
kräver aktivitet av studenten för att på så sätt få studenter att tidigt ta ställning till om hon eller 
han vill fortsätta utbildningen. Trots detta var det 265 helårsstudenter som inte tog poäng enligt 
denna beräkningsmodell. Av dessa var cirka 75 HST registrerade på fristående kurser. På 
programsidan var det framför allt studenter som var registrerade på distansprogram och 
campusprogram med spelinriktning som utgjorde en stor del av de studenter som inte tog poäng. 
Under 2013, framför allt till höstterminen 2013, reducerades antagningen till distansprogrammen 
och till fristående kurser.  

3.10 Studieavgifter för studenter utanför EES-området och Schweiz  
Stipendie- och avgiftsrådet (SAR) inrättades 2010 av rektor. Rådet har i uppdrag att ta fram 
rutiner kring hantering av stipendier och kriterier för fördelning av dessa. Dessutom ska rådet 
föreslå utdelning av stipendier till enskilda studenter. Med stipendier avses här de medel från 
Utbildningsdepartementet som fördelas till lärosätena via Universitets- och högskolerådet (UHR), 
vilka BTH kan använda för avgiftsreducering för avgiftsskyldiga studenter. Rådet ska även föreslå 
regler och riktlinjer för hantering av studieavgifter. SAR ger förslag gällande ovanstående, och 
rektor är beslutande. 

Utöver ovanstående har rådet fungerat som ett samordningsorgan mellan flera av BTH:s enheter 
för många av de frågor som uppkommit och fortfarande uppkommer som följd av 
avgiftsinförandet. Även BTH:s deltagande i andra stipendieprogram, såsom Svenska institutets, 
hanteras av rådet. 
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3.10.1 Studieavgiftsskyldiga studenter  

Antalet studieavgiftsskyldiga studenter vid BTH under våren 2013 var 97 och under hösten 2013 
124 studenter. De fördelar sig som i följande tabell 5. Notera att siffrorna innehåller såväl de 
studenter som påbörjat sina studier under året, som de studenter som startade 2011 eller 2012 
och fortsatte studierna under 2013. Tabellen innehåller även en kolumn med antal individer 2012 
för jämförelse. 

Tabell 5. Antal studieavgiftsskyldiga studenter som har betalat avgift eller fått helt stipendium. 

  

Antal 
stu-

denter 
VT13 

Antal 
stu-

denter 
HT13 

Varav ny- 
antagna 
HT13 

Ny- 
antagna 
HT12 

Antal 
individer 

helår 
2013 

Antal 
individer  

helår 
2012 

-   som betalat hel eller del av studieavgift 85 105 67 76 152 126 
-   med stipendium från BTH 

motsvarande hel avgift 2 8 8 4 10 6 

-   med stipendium från Svenska institutet 10 11 9 7 19 10 

Totalt antal studenter som har betalat 
avgift eller fått helt stipendium 97 124 84 87 181 142 

Av de 124 betalstudenterna HT13 var 84 studenter som antagits till sin utbildning HT13, medan 
124-84=40 studenter av vårens 97 studenter fortsatte sina studier HT13. En jämförelse som kan 
göras med 2012 är att antal betalstudenter på helåret har ökat markant, från 142 till 181 studenter. 
Eftersom antal nyantagna HT13 och HT12 är ungefär samma, 84 respektive 87, så beror 
ökningen av studenter på helår på den ackumulering som sker i de fleråriga 
utbildningsprogrammen samt att studenterna i hög utsträckning stannar kvar i sin utbildning och 
fullföljer denna. En glädjande ökning är också antalet stipendier från Svenska institutet, där HT13 
nio nya tillkom jämfört med sju för HT12 och tre för HT11. 

3.10.2 Eventuell påverkan på lärosätets övriga verksamhet 

I några fall har frågor kring regelverk och studieadministration som i sig berör andra studenter 
ställts på sin spets när de avgiftsskyldiga studenterna kommer in i systemet. De förtydliganden 
som då görs kommer alla delar av verksamheten tillgodo. 

Den största påverkan av införandet av studieavgifter på övrig verksamhet är att inslaget av 
internationella studenter minskat vid lärosätet. Som konsekvens har program ställts in och 
tillgänglig lärarkompetens reducerats för kvarvarande studenter. 

3.10.3 Samarbete med Migrationsverket 

Under året verkar en förändring ha skett när det gäller möjligheten att få förlängt 
uppehållstillstånd såväl under ordinarie studietid som när avslutningen av studierna av någon 
anledning tar längre tid än avsett. En del studenter har blivit tvungna att göra t.ex. de avslutande 
delarna av examensarbetena eller återstående omtentamina från sitt hemland. Detta är dock inte 
ett problem specifikt för betalstudenter, utan detta gäller även de studenter som är kvar i 
utbildningssystemet efter att ha påbörjat studierna före avgiftsinförandet. 

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 
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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 kommentar är att Migrationsverket, enligt den information BTH nåtts av, skickar 
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. 

3.11 Uppdragsutbildning 
Uppdragsutbildningen vid BTH är sedan 2012 av en liten omfattning. Volymen för 2013 ligger i 
paritet med 2012 vilket är en nivå som väsentligt sjunkit under den redovisade tidsperioden.  

Tabell 6. Antalet HST i poänggivande utbildning, varav inom ramen för lärarlyftet. 
 2013 2012 2011 20104 20095 
Uppdrag 40,3 44 30 48 19 
varav lärarlyft 0,3 6,1 6,1 3,2 1,5 

 
Tabell 7. Intäkter av uppdragsutbildning. 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Intäkter (tkr) 5 621 5 942 15 134 23 846 28 393 

De huvudsakliga anledningarna till minskningen i volym för BTH är en minskad efterfrågan på 
denna typ av utbildning lokalt, regionalt och nationellt. BTH har i och med den ekonomiska 
situationen inte heller valt att prioritera denna typ av verksamhet, till förmån för ordinarie 
grundutbildning i en tid av personalnedskärningar och ett stort internt omställningsarbete.  

                                                 
4 I årsredovisningen för 2011 angavs felaktiga siffror för 2010. 
5 I årsredovisningen för 2009 angavs felaktiga siffror för 2009. 
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3.12 Avvägning fristående kurser – utbildningsprogram 
Tabell 8. Fördelning fristående kurser – utbildningsprogram. 

 2013  2012  2011  2010  2009  

  HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR HST HPR 
Fristående 
kurser 380 312 757 544 1 141 663 1 141 750 1 137 662 

Programkurser 2 653 2 304 2 974 2 473 3 235 2 503 3 094 2 427 2 826 2 238 

Totalt 3 034 2 616 3 731 3 016 4 376 3 167 4 235 3 177 3 963 2 900 

Antalet helårsstudenter har minskat jämfört med 2012 och omfattade 2013 3 034 HST vilken är 
den lägsta nivån under perioden 2009–2013. Studentvolymen 2009–2011 var ett resultat av 
tillfälligt ökade utbildningsanslag under dessa år. Minskningen 2012 förklaras till stor del av att 
sista kullen av studenter som antogs till masterprogram före införandet av studieavgifter 
avslutade sin sista termin under våren samt ett minskat utbud av fristående kurser. Minskningen 
inom studenter på programkurser och fristående kurser 2013 är en del i anpassningen av den 
totala utbildningsvolymen för att möta de anvisade minskningarna av det statliga 
utbildningsanslaget. Denna utbudsminskning sker till förmån för ett ökat fokus på 
programutbildning och för att bidra till kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig 
sektor. Programutbildningar utgör 87 % av den samlade utbildningen (2 653 HST) och fristående 
kurs 13 % (380 HST). Detta är en successiv ökning av andelen programutbildningar från 2009, då 
utbildningsprogrammen utgjorde 71 % av utbildningsvolymen. 

Tabell 9. HST för respektive utbildningsområde. 

Utbildningsområde 
 

2013 
 

2012 2011 2010 2009 

Humaniora 75 106 107 116 118 

Samhällsvetenskap 502 822 883 728 615 

Naturvetenskap 282 268 284 327 325 

Teknik 1 732 2 092 2 609 2 598 2 457 

Vård 369 347 384 359 344 

Medicin 73 96 109 107 105 

Totalt 3 034 3 731 4 376 4 235 3 964 

Tabell 9 visar att utbildningsvolymerna inom utbildningsområdena naturvetenskap och vård ökar, 
övriga utbildningsområden minskar. Minskningen inom humaniora, samhällsvetenskap och delar 
av teknik förklaras till stor del av ett minskat utbud av fristående kurser samt beslut om 
avveckling av utbildningen inom huvudområdena Digital kultur, Engelska, Pedagogik, Psykologi, 
Sociologi samt Svenska språket. Ökningen av utbildningsvolymen inom vård härrör från det 
ökade antalet antagna till sjuksköterskeutbildningen och att BTH under 2013 erbjuder två olika 
specialistsjuksköterskeutbildningar. Ökning inom naturvetenskap förklaras av det ökade antalet 
studenter på civilingenjörsutbildningen de senaste åren och ett ökat intresse för teknisk 
basårsutbildning vilket innebär att utbildningsvolymen särskilt inom matematik har ökat. 
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3.13 Utökat antal programnybörjare 
Tabell 10. Utökat antal programnybörjare sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 
 

2013 
 

2012 2011 

Kvinnor 142 120 119 

Män 21 22 28 

Totalt 163 142 147 

Antalet programnybörjare inom sjuksköterskeutbildningen har ökat med 21 personer vilket svarar 
mot Regeringens beslut om en ökning med 20 programnybörjare.  

Tabell 11. Utökat antal programnybörjare högskoleingenjör. 

Högskoleingenjör 
 

2013 
 

2012 2011 
Kvinnor 4 3 4 

Män 22 27 21 

Totalt 26 30 25 

Antalet programnybörjare inom högskoleingenjörsutbildning var 26 personer, en minskning med 
fyra personer jämfört med 2012. Därmed är målet på en ökning av fem programnybörjare ej 
uppnått. BTH har valt att erbjuda huvuddelen av den tekniska utbildningen enligt Bologna-
modellen i form av kandidatprogram och masterprogram inom teknik, och utbudet av renodlade 
högskoleingenjörsprogram är litet. Under 2013 startade ytterligare ett högskoleingenjörsprogram 
inom Energisystem för hållbar utveckling, och BTH erbjuder därmed tre 
högskoleingenjörsprogam inom inriktningarna Elektroteknik, Maskinteknik och Energisystem för 
hållbar utveckling. 

3.14 Avvägning campus-/distansutbildning 
Tabell 12. Utbildningsprogram på campus och distans uppdelat på HST och HPR samt prestationsgrad och andel av HST.  

 HST HPR Prest. grad 
Andel  
av HST 

Utbildningsprogram     

Campus 2 200 1 982 90 % 73 % 
Distans 453 322 71 % 15 % 

Totalt 2 653 2 304 87 % 87 % 

Fristående kurs     

Campus 152 137 90 % 5 % 

Distans 228 175 77 % 8 % 

Totalt 380 312 82 % 13 % 

Totalt 3 034 2 616 86 % 100 % 

Fördelningen mellan campus- och distansutbildningen är, om helårsstudenter beaktas, 23 % 
distansutbildning och 78 % campusutbildning. Ökningen av campusutbildningen är ett resultat av 
ett minskat utbud av distansutbildning. Minskningen av distansutbildningsutbudet har bland 
annat skett till förmån för programutbildningen och för att reducera antalet studenter som inte 
tar poäng. 
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Tabell 13. Prestationsgrad uppdelat på distansutbildning och campusutbildning samt totalt.  
 2013 2012 2011 20106 2009 
Campus      90 % 88 % 81 % 83 % 83 % 
Distans 73 % 65 % 55 % 59 % 51 % 
Totalt 86 % 81 % 72 % 75 % 73 % 

Tabell 13 ovan visar att prestationsgraden för 2013 har ökat till 86 %, en ökning med fem 
procentenheter. Denna ökning kan till stor del hänföras till en minskad antagning inom fristående 
kurser och avvecklingsbeslutet av utbildningen inom humaniora och delar av det 
samhällsvetenskapliga området. Denna volymminskning, liksom volymminskningar föregående 
år, ger en eftersläpning av prestationerna.  

3.15 Avvägning program – kurser inom olika utbildningsområden 
Tabell 14. Utbildningsprogram och fristående kurser inom högskolans verksamhetsområden. 

 
Pgm. 

% 

2013 
Frist. 
kurs 

% 
Pgm. 

% 

2012 
Frist. 
kurs 

% 
Pgm. 

% 

2011 
Frist. 
kurs 

% 
Pgm. 

% 

 
2010 
Frist. 
kurs 

% 
Pgm. 

% 

 
2009 
Frist. 
kurs 

% 
Humaniora / 
samhällsvetenskap 13 6 11 14 8 14 9 11 

 
8 

 
10 

Teknik / 
naturvetenskap 60 6 57 6 56 10 55 14 

 
53 

 
17 

Vård / medicin 14 0 11 1 10 1 10 1 10 1 

Totalt7 87 13 79 21 74 25 74 26 
 

71 
 

28 

Utbildningsutbudet kan delas in i utbildningsprogram och fristående kurser. För samtliga utbild-
ningsområden ovan har andelen programutbildningar ökat de senaste fem åren. Detta som en ef-
fekt av högskolans ökade fokus på programutbildning. För utbildning inom humaniora/samhälls-
vetenskap 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. Framöver förväntas andelen utbildning 
inom humaniora och samhällsvetenskap minska i och med beslut om att avveckla utbildningen 
inom humaniora och stora delar av det samhällsvetenskapliga området.  

Den ökade fokuseringen på programutbildning på bekostnad av fristående kurs är en direkt 
konsekvens av de frekventa förändringar och minskningar av de statliga utbildningsanslagen som 
beslutats och aviserats för framtiden. Utbildning för det s.k. livslånga lärandet, som till stor del 
möts av fristående kurs, bedöms bli otillfredsställande på sikt om detta fortgår. 

                                                 
6 Siffrorna avrundades annorlunda i årsredovisning för 2011. 
7 Att summan per år inte alltid blir 100 % beror på avrundning. 
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3.16 Avvägning mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Tabell 15. Avvägningen mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

 
HST 
2013 

Andel 
2013 

Andel 
2012 

Andel 
2011 

Andel 
2010 

Andel 
2009 

Grundnivå 2 591 85 % 80 % 74 % 72 % 71 % 
Avancerad nivå 443 15 % 20 % 26 % 28 % 29 % 

I tabell 15 fördelas högskolans utbildning, uppdelad på grundnivå och avancerad nivå, utifrån 
antalet helårsstudenter. Inom civilingenjörsutbildningen på årskurs fyra och fem samt magister- 
och masterutbildningen som är utbildning som ger examen på avancerad nivå förekommer det 
kurser på grundnivå. Dessa redovisas som helårsstudenter på grundnivå, vilket innebär att det 
totala antalet helårsstudenter som studerar på utbildningsprogram på avancerad nivå är något 
högre än det som anges i tabell 15.  

Av tabellen framgår att 85 % av högskolans utbildning finns på grundnivå och 15 % på 
avancerad nivå. Detta motsvarar 2 591 helårsstudenter på grundnivå och 443 helårsstudenter på 
avancerad nivå. Majoriteten av helårsstudenterna på avancerad nivå återfinns inom det tekniska 
utbildningsområdet där BTH har examensrätt för masterexamen. Den ökande andelen utbildning 
på grundnivå de senaste fem åren förklaras av införandet av studieavgifter för studenter från 
tredje land vilket påverkat studentvolymerna på avancerad nivå. 

Tabell 16. Prestationsgrad grundnivå och avancerad nivå. 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Grundnivå 83 % 77 % 72 % 75 % 73 % 
Avancerad nivå 105 % 95 % 75 % 75 % 74 % 
Totalt 86 % 81 % 72 % 75 % 73 % 

Prestationsgraden, tabell 16, är högre på den avancerade nivån än på grundnivån, 105 % 
respektive 83 %. Att det är en skillnad i prestationsgrad mellan grundnivå och avancerad nivå är 
rimligt då studenterna på avancerad nivå har en större studieerfarenhet.  Prestationsgraden på 
avancerad nivå 2013 som är över 100 %, förklaras av att volymen antagna studenter till avancerad 
nivå har minskat i och med införandet av studieavgifter och att studenter som antagits före 
införandet av studieavgifter har slutfört sina kurser. 

3.17 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 högsko-
lan har doktorsexamensrätt inom områdena IT med tillämpningar samt planering och manage-
ment. Lärarkåren inom vård/medicin har god vetenskaplig kompetens vilket styrks av rapporten 
Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning. 
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I BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi för 2013–2016 framgår att utveckling av kompletta 
akademiska miljöer med utbildning, forskning och innovation är sättet att stärka och bibehålla de 
nära sambanden mellan forskning och utbildning. 

Högskolan har under de senaste två åren reviderat utbildningsprogrammens utbildningsplaner så 
att det tydligare framgår hur befintlig forskningsverksamhet vid högskolan knyter an till 
programmen, samt att förslag på riktlinjer beslutats rörande undervisning av disputerade lärare på 
grundnivå och på avancerad nivå. 

3.18 Mobilitet 
Internationalisering 
BTH:s internationaliseringsarbete har under året genomförts med utgångsläge i BTH:s policy och 
handlingsplan för internationalisering. Stor hänsyn har tagits till den under året framtagna och 
beslutade Forsknings- och utbildningsstrategin för Blekinge Tekniska Högskola 2013–2016. Ett 
förslag till ny strategi för BTH:s internationaliseringsverksamhet har tagits fram under hösten. 

I syfte att förbereda internationella studenter för den pedagogik och för den studiesociala 
situation de kommer att möta under sina studier vid BTH samt för att skapa förutsättningar för 
dessa studenter att bli kreativa, kunniga och självständiga, har BTH under 2013 genomfört 
förberedande kurser i studieteknik, akademiskt skrivande, muntlig kommunikation, svensk kultur 
samt i svenska för totalt drygt 250 studenter vid två indiska och ett kinesiskt partneruniversitet. 
Kurserna har genomförts dels på plats i Indien och i Kina, dels via en lärplattform och har 
genomförts som ett strategiskt internationaliseringsprojekt, delfinansierat av STINT. Studenterna 
som deltagit i den förberedande utbildningen är studenter som planerar att förlägga en del av sina 
studier på BTH. 

BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi fastställer att BTH ska fokusera på utbytesavtal med 
forskningsbaserade lärosäten. I syfte att avsluta inaktiva avtal och i stället åstadkomma bredare och 
djupare samarbeten, har under 2013, inför deltagandet i Erasmus+, en översyn genomförts av 
högskolans bilaterala samarbetsavtal inom ramen för detta program. Antalet samarbetssavtal 
inom Erasmus+ har på detta sätt minskat med ca en tredjedel jämfört med under föregående 
programperiod. Ökade resurser kommer på detta sätt att kunna riktas mot samarbeten i linje med 
Forsknings- och utbildningsstrategins riktlinjer. 

Initiativ har vidare tagits för nya samarbeten samt för vägar till att bredda och fördjupa 
existerande samarbeten med forskningsbaserade lärosäten. Bl.a. har en kontakt etablerats och ett 
samarbetsavtal planerats med National University of Singapore inom ramen för fysisk planering. 
Ett breddat samarbete inom datavetenskap har initierats med Georgia Institute of Technology. 
BTH har sedan 2007 samarbetat kring hållbar teknikutveckling och innovation med TeNeT 
Group på Indian Insitute of Technology Madras (IIT-M) i Chennai, Indien. En ny spännande fas 
i detta samarbete inleddes 2013 då Vetenskapsrådet och VINNOVA i samarbete med 
Department of Biotechnology, Government of India, beviljade 5 miljoner kronor till projektet 
Hälsovård i förändring - Innovativa mHälsa teknologier för främjande av bättre hälsa inom ramen för 
Strategic Indo-Swedish Cooperative Innovation Programme. 

Forsknings- och utbildningsstrategin fastställer att BTH tillsammans med åtminstone ett 
topp500-universitet ska ta fram ett erbjudande om gemensamma program med utländska 
partneruniversitet. BTH har under året haft ett samarbete med Linköpings universitet inom 
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ramen för BTH:s satsning på relationer med universitet i den indiska delstaten Andhra Pradesh. 
Samarbete har också initierats inom internationalisering med Lunds universitet inom ramen för 
Lärosäten Syd-samarbetet.  

3.19 Inresande och utresande studenter 
Tabell 17. Inresande och utresande studenter inom ramen för utbytesavtal.8  

   2013 2012 2011 2010 2009 
    Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Inresande  89 170 103 149 138 341 131 343 124 273 

Utresande  26 39 34 41 31 40 24 27 10 24 

Totalt   115 209 137 190 169 381 155 370 134 297 

Det totala antalet inresande utbytesstudenter låg under 2013 relativt jämnt i jämförelse med 2012 
med en ökning från 252 till 259 studenter. Ökningen har sin orsak i ett ökat antal inresande 
Erasmusstudenter som ökat från 100 år 2012 till 123 under 2013. Antalet inresande inom ramen 
för utomeuropeiska samarbeten minskade m.a.o. under året. 

Det totala antalet utresande studenter minskade under året från totalt 75 under 2012 till 65 under 
2013. Även om resultaten avseende det totala antalet utresande och inresande studenter alltså 
skiljer sig åt, är de inbördes tendenserna lika. Även här har den utomeuropeiska rörligheten 
minskat. Deltagandet i Erasmusstudier har däremot ökat från 22 studenter under 2012 till 26 
under 2013. Deltagandet i Erasmuspraktik har drygt fördubblats, från tio studenter under 2012 
till 22 under 2013. 

Utöver i tabellen redovisade utbyten, genomförde under året nio av BTH:s studenter fältarbeten 
utomlands med stipendier från programmet Minor Field Studies. BTH tilldelade också tio externa 
stipendier, d.v.s. stipendier till studenter tillhörande andra svenska lärosäten än BTH, inom ramen 
för detta program under 2013. 

3.20 Kvalitetssäkring av utbildningen  
Blekinge Tekniska Högskola beslutade om en ny handlingsplan för kvalitetsarbete gällande 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2013. Denna anger prioriterade 
kvalitetsmål och åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i högskolans utbildning. BTH har ett 
kvalitetsråd som har i uppgift att samordna, följa upp och utveckla högskolans övergripande 
kvalitetssystem. En generell princip för högskolans kvalitetsarbete är att det ska ta sin 
utgångspunkt i ENQA:s 13 riktlinjer för nationellt kvalitetsarbete, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area. Högskolans program och handlingsplan är 
utformat enligt dessa riktlinjer.  

3.20.1 Kontinuerligt kvalitetsarbete  

Hur ett integrerat och systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på högskolan framgår av Blekinge 
Tekniska Högskolas Policy för kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. En ny högskoleövergripande handlingsplan för kvalitetsarbete beslutades om under 

                                                 
8 Avvikelser mellan tidigare årsredovisningar och tabellen beror på korrigeringar gjorda efter det att årsredovisningsuppgifterna 
tagits fram. 
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2013, som anger vilka åtgärder verksamheten ska prioritera för att kvalitetssäkra och 
kvalitetsutveckla högskolans utbildning. 

En central del av högskolans arbete med den nya organisationen 2014 är att stärka 
utbildningsverksamheten. Under 2013 tillsattes en vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor 
och en ny programorganisation utformades. Ett utökat kvalitetsråd, kallat utbildningsråd, för 
beredande av kvalitets- och utvecklingsfrågor har också utformats med vicerektor som 
ordförande. Med anledning av förändringar i hur kvalitetsarbetet kommer att organiseras och 
bedrivas framöver påbörjades under slutet av året revideringar av styrdokumenten för 
kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrådet har under året fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för ett sammanhållet 
kvalitetsarbete och för att stödja verksamheten inför och i genomförandet av UKÄ:s 
kvalitetsutvärderingar av högskolans utbildningar. En rad insatser, som presenteras under 
efterföljande rubriker, har initierats och genomförts under året med anledning av de externa 
utvärderingarna och högskolans arbete med att säkerställa att våra utbildningar uppfyller de 
nationella examensmålen.  

3.20.2 Systematisk granskning och revidering av utbildningar  

Under 2013 har utvecklingsarbetet för att säkerställa kopplingen mellan lärandemål, 
examinationer och de nationella examensmålen samt progressionen av generella färdigheter på 
kurs- och programnivå fortsatt. Fem utbildningar har genomgått UKÄ:s kvalitetsutvärderingar. 
BTH har lämnat in självvärderingar för dessa utbildningar, som utgör de sista utbildningar att 
utvärderas inom nuvarande kvalitetsutvärderingscykel. För den utbildning (psykologi, kandidat) 
som erhöll omdömet bristande kvalitet under 2012 skickade högskolan in en åtgärdsrapport till 
UKÄ under 2013. UKÄ:s uppföljning av de åtgärder som högskolan vidtagit för att avhjälpa 
bristerna resulterade i att utbildningen har erhållit omdömet hög kvalitet. Av de 13 utbildningar 
inom ingenjörs- och teknikområdet som utvärderades under 2013 har en utbildning erhållit 
omdömet mycket hög kvalitet (fysisk planering, magister), för vilken högskolan har fått extra 
resurser. Sju utbildningar erhöll omdömet hög kvalitet (datavetenskap master, elektroteknik 
master, maskinteknik master, programvaruteknik kandidat och master och fysisk planering 
kandidat och master) och fem utbildningar omdömet bristande kvalitet (strategiskt ledarskap för 
hållbarhet magister, datavetenskap kandidat, elektroteknik kandidat, industriell ekonomi och 
management master och högskoleingenjör maskinteknik). Åtgärdsarbetet för dessa fem 
utbildningar är igång med analys av erhållen kritik samt åtgärdsarbete. Åtgärdsrapporter kommer 
att skickas till UKÄ under 2014.   

Under 2013 fattades beslut om att inleda ett kvalitetssäkringsarbete för de utbildningar som har 
blivit undantagna UKÄ:s utvärdering p.g.a. för få antal examensarbeten eller för ny utbildning. 
För civilingenjörsutbildningarna grundas kvalitetssäkringen i examensmålen samt i CDIO-
kriterierna.9 Implementeringen av CDIO-ramverket, ett projekt som initierades under våren 
2013, går ut på att lägga grunden till en mer praktisk och ingenjörsmässig utbildning. Arbetet 
innebär, i ett första skede, att säkerställa att utbildningarna uppfyller de nationella examensmålen. 
Befintliga kurser revideras för att på ett tydligare sätt integrera generella kunskaper och 

                                                 
9 http://www.cdio.org 
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färdigheter med ämnesinnehåll. En större del av kurserna ska utgöras av projektkurser och bygga 
på ett studentaktivt lärande (SAL).  

Utvecklingsarbetet inom CDIO-projektet har under året engagerat samtliga programansvariga för 
högskolans ingenjörsutbildningar samt en stor andel lärare (45 st). Under hösten 2013 skickade 
BTH en ansökan om inträde i CDIO-organsationen som beviljades i slutet på året. Projektet 
beräknas sträcka sig över en fullbordad omgång av civilingenjörsstudier, dvs. ca fem år.  

3.20.3 Bedömning och examination av studerande 

Bedömning av studenter är en av de viktigaste delarna i högre utbildning och ska ske 
professionellt och likvärdigt utifrån kända betygskriterier och regler. Arbetet med att utveckla 
tydliga bedömningskriterier på samtliga kurser på BTH har fortsatt under 2013, framförallt 
genom arbetet med kvalitetsutvärderingarna och genom utbildningstillfällen för utformandet av 
bedömningskriterier och lärandemål.  

För att underlätta lärarnas administrativa arbete har en checklista med gällande regler, 
förordningar och rutiner runt utbildningen sammanställts, för publicering på Lärarportalen. Även 
en informationstext riktad till studenter kring vem man vänder sig till om man har synpunkter på 
sin utbildning har utarbetats och publicerats på Studentportalen.  

3.20.4 Personalens kompetens och möjlighet till kompetensutveckling  

Högskolan har, på olika sätt, beaktat kompetensförsörjning och kompetensutveckling under 
2013. För att skapa förutsättningar för BTH:s lärare att bedriva ett aktivt och meriterande 
pedagogiskt utvecklingsarbete har förslag till gemensamma riktlinjer och kriterier för bedömning 
och premiering av pedagogiska meriter och pedagogisk skicklighet utvecklats. Efter remissrundor 
hos fakultetsnämnden och utbildningsnämnden fastställdes riktlinjerna i december 2013. 

I arbetet med att säkra forskningsanknytningen i högskolans utbildningar har 
utbildningsnämnden kartlagt andelen kurser under läsåret 2012/2013 på samtliga 
utbildningsprogram där den huvudsakliga läraren varit universitetslektor eller professor. Parallellt 
gjordes en analys av antalet och den relativa fördelningen av anställda för de olika 
läraranställningarna som finns vid BTH. I december 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om 
riktlinjer för att öka antalet kurser som undervisas av disputerade lärare på grundnivå och på 
avancerad nivå. 

3.20.5 Lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande  

I syfte att öka lärandestödet för studenterna och vägleda dem till ett bättre akademiskt skrivande 
har BTH:s bibliotek under 2013 utvecklat www.skrivguiden.se och www.writingguide.se. Guiden 
innehåller praktiska råd kring skrivprocessen, hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning 
samt hur man hanterar källor och referenser. Inför 2014 har ett samarbete med flera andra 
lärosäten (KTH, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Högskolan i Gävle) 
inletts för att gemensamt utveckla sajten vidare. 

3.20.6 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 som högskolan erhöll 2011 från EU-kommissionen för kvalitet i 
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utbildningsinformation (ECTS Label) ställer fortsatt krav på högskolan att upprätthålla god 
kvalitet i detta avseende. Högskolan fortsätter att arbeta aktivt för att säkra att kvalitet i 
utbildningsinformationen upprätthålls. 

3.20.7 Förebyggande åtgärder för förhindrande av fusk 

Högskolan arbetar kontinuerligt med att förhindra förekomsten av fusk, något som det minskade 
antalet ärenden som handlades av högskolans disciplinnämnd under 2013 vittnar om. Även 
antalet ärenden som ledde till beslut om disciplinära åtgärder var färre 2013 än tidigare år.   

I arbetet med att motverka plagiering har högskolan arbetat fram gemensamma förhållningssätt 
och riktlinjer för alla parter på högskolan. Syftet med dessa riktlinjer är att få till stånd en 
gemensam syn och enhetliga principer för hur det förebyggande arbetet ska bedrivas. Riktlinjerna 
betonar utbildning, information och förebyggande arbete. 

3.20.8 Disciplinnämnden 

På disciplinnämndens webbsida finns information om hur man ska gå tillväga vid en anmälan om 
misstanke om fusk. På samma sida finns information om vad en disciplinförseelse är, hur en 
anmälan ska utformas, blankett som ska användas vid anmälan samt relevanta länkar till riktlinjer. 

Högskolans riktlinjer för hantering av plagiering beskriver tydligt varje lärares skyldighet att 
anmäla misstanke om fusk. I riktlinjerna tas också upp hur lärare eller annan personal ska agera 
om de har anledning att misstänka försök till fusk.  

Den administrativa hanteringen av disciplinärenden är skyndsam, vilket gör att det uppfattas 
meningsfullt för lärarna att anmäla om det föreligger misstanke om försök till fusk.  

Tabell 18. Antal disciplinärenden. 

 2013 2012 
 

2011 2010 2009 
Antal ärenden 16 21 26 32 17 

 
Tabell 19. Antal studenter i disciplinärenden. 

   2013 2012 2011 2010 2009 
    Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Avskrives  9 6 1 5 2 23 1 11 1 4 

Varning  - 1 - 3 2 24 - 3 - 1 

Påföljd   - 5 5 15 4 21 3 24 1 10 

Under 2013 hanterade disciplinnämnden 16 ärenden mot studenter som anmälts för att med 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försökt vilseleda när en studieprestation har bedömts. 
Disciplinnämnden beslutade om påföljd mot sex studenter, varav en varnades och fem 
avstängdes. Det är en markant skillnad mot utfallet 2012 då högskolan stängde av 20 studenter 
och varnade tre studenter. Högskolan har i kvalitetsarbetet under flera år satsat på att informera 
och utbilda studenter i korrekt användning av källor och vad det innebär att examineras på 
självständiga prestationer. Dessa insatser, och att högskolan har visat att fusk beivras, har 
påverkat utfallet för 2013. 
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3.20.9 Verktyg och metoder vid lärosätet för att upptäcka försök till fusk  

BTH arbetar för att ständigt förbättra kommunikationen kring disciplinärenden med information 
och tydliga riktlinjer som riktar sig till både studenter och lärare. Ett redskap för att upptäcka 
försök till fusk är textmatchningsverktyg, som finns tillgängligt via lärplattformen It´s Learning 
och används av, i stort sett, alla lärare vid BTH. Både campus- och distansstudenter lämnar in 
sina skriftliga examinationsuppgifter via lärplattformen som gör det enkelt för lärarna att köra 
texterna genom textmatchningsverktyget i syfte att upptäcka försök till fusk. Många lärare 
använder också verktyget i ett förebyggande syfte och låter studenterna ta del av resultaten av 
sina utkast för att de ska lära sig att referera korrekt och undvika plagiering. På så vis kan lärare 
arbeta mer proaktivt med frågan inom ramen för sina program och kurser. 

3.21 Examina 
Tabell 20. Examina vid Blekinge Tekniska Högskola. 

 2013 2012 
 

2011 2010 2009 
Examina på grundnivå      
Generella examina      

Högskoleexamen 26 19 20 15 25 

Kandidatexamen  373 357 250 249 144 

Yrkesexamina      

Sjuksköterskeexamen 117 102 87 120 117 

Högskoleingenjörsexamen 13 10 3 2 3 

Examina på avancerad nivå      

Generella examina      

Masterexamen 300 334 226 238 107 

Magisterexamen 160 218 242 293 370 

Yrkesexamina      

Specialistsjuksköterskeexamen 16 4 12 5 39 

Civilingenjörsexamen 7 11 16 12 22 

Antalet avlagda examina vid högskolan överskred för andra gången ett tusen. Totalt 1 012 
examina utfärdades 2013. Antalet kandidatexamina dominerar på grundnivå och 373 examina har 
utfärdats. Ökningen av kandidataexamina de senaste fem åren kan till viss del tillskrivas den 
ökade fokuseringen på campusbaserad programutbildning och det minskade utbudet av 
programutbildning på distans. Antalet utfärdade sjuksköterskeexamina är åter i nivå med åren 
2009–2010. Antalet avlagda generella examina på avancerad nivå är fortsatt högt (460 examina) 
trots införande av studieavgifter. Skälet är att fler studenter antagna innan studieavgifternas 
införande, efter särskilda insatser från högskolan, har klarat sina resterande prov från tidigare 
kurser och nu uppfyllt kraven för examen. 

3.22 Arbetsmarknaden för studenterna  
BTH samverkar med UKÄ i uppföljningen av studenternas etablering på arbetsmarknaden efter 
examen genom att leverera uppgifter om uttagna examina till SCB.  
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Vidare följs utvecklingen på arbetsmarknaden kontinuerligt genom rapporter från myndigheter 
och olika branschorganisationer. Denna information tas bl.a. i beaktande vid diskussioner om 
utbildningars etablering och innehåll. 

I samarbete med Universum genomförs varje år också företagsbarometern på högskolans studenter 
och alumner för att följa arbetsgivarpreferenser och etablering på arbetsmarknaden och 
utbildningens relevans för alumner.  

3.23 Alumnverksamheten  
BTH Alumni är ett digitalt 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. 

Alumnverksamheten har under året bl.a. bestått i förvaltande av befintligt alumnnätverk samt 
föreberedelser för att under kommande år övergå till en annan typ av alumnverksamhet och ett 
annat systemstöd under 2014.  
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4. Forskning och utbildning på forskarnivå  

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. 
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Telekommunikationssystem omfattar begrepp, metoder och verktyg för analys, syntes och utveckling 
av nya kommunikationssystem för nuvarande och framtida kommunikationstjänster. Syftet är att 
ta fram modeller för kapacitet, tillgänglighet, säkerhet och konstruktionskvalitet hos 
telekommunikationssystem samt även förbättrade lösningar för dessa system. 

Ämnet interaktionsdesign vid BTH handlar om design av produkter, tjänster, platser och medier för 
kommunikation och interaktion. Forskningen behandlar digitala artefakter och system och 
relationen mellan digitala och fysiska dimensioner i ny teknik. Vid BTH finns tre fokusområden 
inom interaktionsdesign, nämligen Explorativ interaktionsdesign, Digital spelutveckling samt 
Tekniken i praktiken. 

Industriell ekonomi och management vid BTH har en inriktning mot innovation, entreprenörskap och 
affärsutveckling. Detta inbegriper studier av hur interna och externa förhållanden påverkar 
ekonomisk måluppfyllelse och konkurrensförmåga i affärsverksamhet. Det kan handla om att 
studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå företagets strategiska mål eller studier av 
marknadsmässiga eller andra externa villkor för entreprenörens, företagets eller industrins 
innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt. 

Teknovetenskapliga studier är ett brett och tvärvetenskapligt ämne som ur teknikvetenskapliga genus-
forskningsperspektiv studerar relationer mellan teknik, vetenskap, politik och samhälle samt 
mellan människa och maskin. Med teknik avses främst informations- och kommunikationsteknik 
samt medieteknik. 

Strategisk hållbar utveckling är högskolans senast inrättade forskarutbildningsämne. Ämnet fokuserar 
på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med 
hållbar utveckling. Forskningen inkluderar definitioner av hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter 
kan integreras i metodik för strategisk planering, behovsidentifiering, kriterieformulering, 
konceptgenerering och konceptutvärdering. Bland annat studeras hur man kan modellera, 
simulera och på ett koordinerat sätt beakta tekniska, affärsmässiga och socio-ekologiska 
implikationer av olika lösningar så att de bästa alternativen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv 
kan identifieras och utvecklas. 

4.2 Fakultetsnämnden 
Fakultetsnämnden har under 2013 främst prioriterat insatser för meritering och att genomföra en 
bedömning och utvärdering av kvaliteten på högskolans forskning. Under 2013 har sju personer 
genomgått forskarhandledarutbildning.  

Under 2013 genomfördes en kvalitetsutvärdering av forskningen på högskolan. Utvärderingen 
genomfördes av en extern bedömargrupp bestående av åtta personer. Som underlag användes 
bl.a. självvärderingar från respektive forskargrupp, bibliometrisk data, samt intervjuer med 
respektive forskargrupp på plats på BTH. Av högskolans 14 forskargrupper bedömdes tre 
grupper vara excellenta, åtta grupper vara starka och tre grupper vara svaga. Utvärderingen 
kommer bl.a. att användas i högskoleledningens och högskolestyrelsens strategiska arbete.  
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4.3 Utbildningen på forskarnivå 
Tabell 21. Antal nyantagna till utbildning på forskarnivå uppdelat på kvinnor och män.  

  2013 2012 2011 2010 2009 
Kvinnor 5 4 7 4 18 

Män 8 4 11 21 18 

Totalt 13 8 18 25 36 

BTH har antagit färre doktorander årligen under perioden 2011–2013 än perioden 2009–2010. 
Till detta bidrar flera faktorer, till exempel en sämre ekonomi och att en lägsta ekonomisk nivå 
infördes under 2011 för att anta forskarstuderande med stipendium, vilket minskade antalet 
antagna forskarstuderande med stipendium betydligt. BTH har fortsatt god rekrytering av 
kvinnor till utbildning på forskarnivå inom det tekniska området. 

Tabell 22. Antal doktorander inskrivna vid BTH uppdelat på män och kvinnor.  

 2013 2012 2011 2010 2009 
Kvinnor 35 32 38 44 43 

Män 66 72 81 80 68 

Totalt 101 104 119 124 111 

Antalet forskarstuderande vid BTH har fortsatt att minska något även under 2013. Under 2013 
har högskolan antagit 13 nya forskarstuderande och elva har tagit sin doktorsexamen. 
Minskningen trots detta beror på att några forskarstuderande har slutat efter licentiatexamen och 
tre doktorander avbrutit sina forskarstudier under 2013.  

Tabell 23. Antal doktorander inskrivna vid andra lärosäten men verksamma vid BTH. 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Kvinnor 13 13 10 8 8 

Män  2 2 0 2 4 

Totalt 15 15 10 10 12 

Antalet studerande på forskarnivå som är inskrivna på andra lärosäten är lika många 2013 som 
2012. Av dessa 15 är 13 kvinnor som är verksamma främst inom områdena vård, hälsa och 
medicin. 

Tabell 24. Antal utfärdade doktorsexamina. 

 2013 2012 2011 2010 2009 
Kvinnor 2 6 6 1 0 

Män  9 12 9 5 4 

Totalt 11 18 15 6 4 

 

Blekinge Tekniska Högskola

38 (72)



 
 

Tabell 25. Antal utfärdade licentiatexamina. 

 2013 2012 2011 2010 2009 
Kvinnor 3 2 5 2 1 

Män  7 7 6 6 6 

Totalt 10 9 11 8 7 

Vid BTH avlades elva doktorsexamina och tio licentiatexamina under 2013. Antalet 
doktorsexamina är färre än 2012 och 2011, men fler än under 2010 och 2009. BTH har stora 
variationer i antalet doktorsexamina och licentiatexamina under åren, vilket är en effekt av att det 
totalt sett bara är drygt hundra forskarstuderande inskrivna vid BTH. 

4.4 Publikationer  
Tabell 26. Tidsskriftsartiklar och konferensartiklar i ISI Web of Science. 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Tidskriftsartiklar i ISI Web 
of Science 78** 81* 60 59 42 

Tidskriftsartiklar totalt 138** 125* 90 96 69 
Konferensartiklar i ISI Web 
of Science 12** 17* 26 30 53 

Konferensartiklar totalt 101** 142* 144 154 145 
*2012 års siffror är nu definitiva till skillnad från Årsredovisningen 2012.  
**2013 års siffror är preliminära. 

Även om det inte framgår av de siffror som redovisas här, ökar antalet artiklar i ISI-tidskrifter 
tämligen stadigt. Vid tiden för årsredovisningen finns ännu inte det slutliga antalet artiklar, men 
föregående år redovisades 64 artiklar för 2012 som nu kompletterats till 81. En motsvarande 
komplettering för 2013 är rimlig att förvänta. Samtidigt minskar antalet konferensbidrag, vilket 
framför allt torde bero på det ökade fokuset på tidskriftsartiklar. 

Tabell 27. Totala intäkter, totala forskningsintäkter samt andel forskningsintäkter. 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Totala intäkter (MSEK) 456 457 479 484 444 
Totala forskningsintäkter (MSEK) 154 164 151 149 145 
Andel forskningsintäkter, BTH 34 % 36 % 32 % 31 % 33 % 

Andelen forskningsintäkter har varit ca 1/3 av de totala intäkterna under flera år på BTH. Under 
2012 och 2013 har högskolan en något högre andel forskningsintäkter jämfört med 2009–2011, 
vilket är en kombination av både ökade forskningsintäkter och en minskning av de totala 
intäkterna. Under 2013 var forskningsintäkterna lägre än under 2012, men högskolan räknar med 
att de ska öka något under 2014 igen.  

Tabell 28. Forskningsintäkter/totala intäkter varav extern finansiering. 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Totala forskningsintäkter (MSEK) 154 164 151 149 145 
Externa forskningsintäkter (MSEK) 71 81 71 70 68 
Andel externa forskningsintäkter, BTH 46 % 50 % 47 % 47 % 47 % 

Andelen externa forskningsintäkter av de totala forskningsintäkterna har legat strax under 50 % 
de senaste fem åren. Under 2013 var de externa forskningsintäkterna lägre än under 2012, men 
högskolan räknar med att de ska öka något under 2014 igen. Någon enskild orsak till 
minskningen 2013, jämfört med 2012, har inte identifierats. I BTH:s forsknings- och 
utbildningsstrategi för 2013–2016 är ökade externa forskningsintäkter ett prioriterat område, bl.a. 
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genom att utveckla större projekt, att öka samarbeten internt och med forskare vid andra 
lärosäten samt att arbeta mot fler finansiärer. Fakultetsnämnden har under 2013 föreslagit ett 
antal konkreta åtgärder för att öka andelen externa forskningsanslag, bl.a. kvalitetsgranskning av 
externa ansökningar innan de skickas iväg, kontinuerlig uppföljning av utfall av externa 
ansökningar, skapa strategiska allianser samt utveckla en samlad strategi för externa ansökningar.  

4.5 Jämställdhet och breddad rekrytering 
Tabell 29. Andel kvinnor inom utbildningen på forskarnivå.  
 2013 2012 2011 2010 2009 
F.d. tekniskt10 35 % 31 % 32 % 35 % 39 % 

Andelen kvinnor inom utbildning på forskarnivå har ökat något under 2013. Generellt har 
andelen kvinnor legat kring ca 1/3 under många år, vilket är en relativt hög andel för det tekniska 
området. Vi förväntar oss att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar de kommande åren då 
andelen kvinnor bland nyantagna forskarstuderande är klart högre än 1/3 under åren 2011–2013. 

Fakultetsnämnden har haft visst fokus på villkoren för stipendiedoktorander. Bland annat har 
införts en miniminivå på stipendiesumman, motsvarande utbildningsbidrag och Svenska 
institutets stipendier, för att bli antagen till forskarstudier vid BTH.  

Högskolan har en positiv rekrytering av kvinnor till utbildningen på forskarnivå, 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.   

                                                 
10 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. 
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5. Samverkan och innovation  

5.1 Mål och strategi 
Ur strategisk synvinkel har betoningen inom BTH:s innovationsverksamhet (INO) under året 
legat på åtgärder för att utveckla studenternas medverkan i olika innovationsprojekt. Inom ramen 
för strukturfondsprojektet Integrerad innovationsverksamhet in real life har två nya fristående kurser 
utvecklats som ger studenter möjlighet dels till poänggivande praktik inom olika organisationers 
utvecklings- och innovationsverksamhet, dels att genomföra praktiskt inriktade 
innovationsprojekt där studenter med olika ämnesbakgrund samverkar i uppdrag formulerade av 
externa organisationer. De första omgångarna av dessa kurser kommer att genomföras under 
2014. 

Insatserna inom detta projekt knyter också an till ett nyligen beviljat Vinnovaprojekt för att stödja 
den strategiska utvecklingen av högskolornas samverkan (inom ramen för Vinnovas 
programområde Kunskapstriangeln). BTH kommer här att arbeta med att stärka studenternas 
samverkan med regionens mindre- och medelstora företag. Med denna samverkan som hävstång 
är ambitionen också att skapa mer avancerade samarbeten samt att skapa ett strategiskt ramverk 
för samverkan med vars hjälp BTH:s samverkansinsatser kan tydliggöras och preciseras. 

Insatserna för att stödja studenternas medverkan i olika innovationsprojekt omfattar också 
uppbyggnaden av ett s.k. Makerspace (Maskinteknik i samspel med INO) som samlar resurser för 
snabb koncept- och prototyputveckling (t.ex. 3D-printrar, Arduino, Lego Mindstorm). 
Anläggningen som byggts upp inom BTH med stöd av regionala tillväxtmedel, är i första hand 
avsedd för studenter och forskare men kan också användas av regionens företag och som en 
plattform för att kompetenshöja arbetslösa ungdomar (MakerspaceYouth). Se 
http://www.karlskronamakerspace.org/ 

5.2 Utbildning  
Inom flera av BTH:s utbildningsprogram finns kurser och kursinslag av denna karaktär även om 
det fortfarande finns behov av att i högre utsträckning integrera dessa moment med 
programmens kärnkurser. Vid sidan av dylika moment i samtliga utbildningsprogram finns behov 
av utbildnings- och kursformer som blandar studenter från olika program för att skapa innovativa 
idéer och lösningar varför BTH Innovation under hösten skapat två nya fristående kurser som 
under 2014 ger studenter denna möjlighet i samspel med externa organisationer. 

Glädjande är att ett ökande antal studenter under innevarande år som en del av sin utbildning 
varit involverade i olika praktiska innovationsprojekt. Ett 15-tal studentprojekt har med 
innovationsfokus genomförts i samarbete med externa organisationer. 

BTH har i samarbete med Volvo CE och Stanford University gett en grupp BTH-studenter 
möjlighet att samarbeta med studenter från Stanford i ett globalt innovationsprojekt som 
resulterat i ett nytt verktyg för användning i samband med idégenerering.  

5.3 Forskning  
Inom ramen för BTH:s forskning startade under året arbetet inom KKS-profilen Model Driven 
Development and Decision Support med syfte att utveckla mekanismer för exploatering av 
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forskningsresultat för kommersiell nytta och ökad konkurrenskraft. BTH också medverkat i ett 
nationellt projekt för innovation i fordonsindustrin som utvecklat nya designkoncept för bilar 
tillsammans med hela fordonsindustrins värdekedja.  

Vidare kan noteras att allt fler forskningsfinansiärer i dag vill att innovationsaspekterna beaktas i 
de projekt man stödjer.  

5.4 Praktisk innovation 
Det praktiska innovationsstödet gentemot BTH:s studenter och forskare består i första hand av 
individuell rådgivning och kontaktförmedling. Via BTH:s samarbete inom ramen för 
Innovationskontor Syd (där Lunds universitet är huvudman) erbjuds också patentrådgivning och 
nyhetsgranskningar samt tillgång till Vinnovas medel för tidiga verifieringsinsatser (VFT).  

Under året har ett 20-tal studentprojekt fått återkommande rådgivning och ytterligare ett 40-tal 
studenter har inledande rådgivning. På forskarsidan har fem projekt erhållit återkommande 
rådgivning och i tre av dessa fall har projekten beviljats VFT-stöd via Innovationskontor Syd.   

Tabell 30. PoC-verksamhet vid BTH.  
 2013 2012 2011 2010 2009 

Nystartade PoC 7 16 16 10 14 
Pågående PoC vid årets ingång 3 7 6 7 0 
Pågående PoC vid årets utgång 2 3 7 6 7 
Avslutade PoC 8 20 15 11 7 
Antal nya produkter / affärer 6 12 7 7 8 

-därav i nystartade företag 3 6 2 6 5 
Antal koncept med fokus på ökad produktivitet 1 0 4 - - 
PoC med idébärare från BTH 1 3 6 3 1 

Utöver individuell affärsrådgivning erbjuds också projektstöd i form av s.k. Proof-of-Concept 
projekt (korta affärsutvecklingsprojekt där idébäraren får tillgång till utvecklingsinsatser kring 
affärsutveckling, prototyputveckling och användartester) som bedrivs med hjälp av externa 
projektmedel. Denna verksamhet som också är öppen för entreprenörer och befintliga företag i 
regionen har under året minskat betydligt i omfattning. Detta är i första hand en följd av att 
strukturfondsprojektet Praktisk Innovation för det Innovativa Blekinge har avslutats och endast delvis 
kunnat ersättas med andra projekt eftersom den nuvarande strukturfondperioden är under 
avslutning.  

De projekt som genomförts under året har främst varit riktade mot befintliga företag och 
organisationer i regionen varför antalet nystartade företag är relativt få. Ett av dessa, FiskOnLine, 
som med BTH Innovations hjälp utvecklat en webbaserad lösning för att sälja färsk fisk utan 
mellanhänder, har rönt nationell uppmärksamhet och vann i oktober den nationella 
innovationstävlingen Ostartat. (I detta sammanhang kan också nämnas att ett studentbaserat 
spelföretag som också fått stöd via BTH Innovation erhöll tredje pris i den regionala finalen i 
samma tävling). 

Ytterligare ett projekt som låtit tala om sig är Gatans museum där BTH Innovation hjälpt Blekinge 
Museum med utvecklingen av en app som gör det möjligt att digitalt infoga gamla Karlskrona-
bilder i dagens stadsmiljö (s.k. Augmented reality) och därigenom bilda sig en uppfattning om hur 
staden förändrats. 
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Utöver dessa typer av direkta stöd för idébärare har BTH Innovation under året erhållit 
projektstöd från Landstinget Blekinge och Region Blekinge för att samla relevanta aktörer i en 
klusterbildning och innovationssatsning inom området digital hälsa. Under året har ett 20-tal 
företag och organisationer anslutit sig till satsningen som går under namnet SICATH. 

Utöver detta projekt, för vilket finansiering har säkrats även för 2014, har BTH Innovation i 
samarbete med olika regionala innovationsaktörer medverkat i ytterligare närmare 10 projekt 
under året. Av dessa har nästan hälften avslutats under året varför betydande kraft har lagts på 
formuleringen av nya projekt. Detta arbete har varit lyckosamt och medel för verksamheten 
under 2014 har kunnat säkras. 

5.5 Nationella nätverk och deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt 
BTH:s samverkan med det omgivande samhället är betydande men kännetecknas emellanåt av en 
viss fragmentering. De samarbeten som sker inom såväl forskning som utbildning är ofta 
baserade på individuella kontakter vilket ur ett BTH-perspektiv leder till brister såväl ifråga om 
kontinuitet och systematik. I syfte att komma till rätta med detta och dessutom underlätta för 
externa (ofta mindre) företag och organisationer att komma i kontakt med BTH har en ny 
samverkanswebb skapats och lanserats.  

Ifråga om konkreta samarbeten arbetar BTH Innovation i första hand med aktörer i landets södra 
region. Bland aktörerna med koppling till Blekinge ska Region Blekinge, kommunernas 
näringslivsenheter, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen, ALMI, BBI samt olika regionala 
klusterorganisationer såsom TelecomCity, Netport Karlshamn, samt Tech Network nämnas som 
exempel på nära samarbetspartner. BTH Innovation fungerar också som BTH:s representant i ett 
antal styrelser och nätverk varvid följande utgör de mer framträdande Media Evolution med säte i 
Malmö, NMSA (Mobile Heights nätverk för tjänsteinnovation), Innovationskontor Syd, 
Regionalt Tillväxtforum Blekinge, Swedish Waterjet Lab och Soft Center forskningsstiftelse båda 
med säte i Ronneby, Näringsdepartementets nätverk för regional dialog kring forsknings- och 
innovationsfrågor. 
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6. Personal, jämställdhet och studentinflytande  

6.1 Kompetensförsörjning  
Rekrytering av kompetent och kvalificerad personal är ett viktigt område för att högskolans 
verksamhet ska kunna hålla hög kvalitet inom såväl utbildning som forskning. Utmaningarna 
inom kompetensförsörjningen är av olika slag och beroende av ämnesområde.  

Tabell 31. Antal personår uppdelat på personalkategorier. 
 2013 2012 2011 2010 2009 
Professor 30,7 (14 %) 31,3 (12 %) 32,0 (13 %) 30,0 (13 %) 30,8 (11 %) 
Lektor*  85,1 (32 %)  79,0 (36 %) 87,9 (31 %) 85,0 (31 %) 83,6 (30 %) 
Adjunkt 77,4 (49 %)   78,7 (47 %) 82,9 (42 %) 87,6 (45 %) 82,7 (45 %) 
Doktorand 68,5 (44 %)   69,2 (42 %) 72,6 (40 %) 70,6 (39 %) 63,5 (38 %) 
Timlärare/amanuenser 0,5 (0 %)     1,4 (47 %) 1,1 (100 %) 1,7 (100 %) 3,7 (69 %) 
T/A-personal 209,5 (58 %) 201,3 (57 %) 200,7 (58 %) 211,5 (59 %) 194,3 (61 %) 
Totalt BTH 471,6 (47 %) 469,9 (46 %) 477,2 (45 %) 486,5 (46 %) 458,5 (46 %) 

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

En utmaning för BTH under 2013 har varit att öka andelen disputerade lärare. Arbetet under 
2013 har resulterat bland annat i nyrekrytering av sju lektorer samt att två anställda adjunkter har 
disputerat. Högskolan har dessutom varit väldigt restriktiv vad gäller nyrekrytering av adjunkter. 
För 2012 var andelen disputerade lärare 58 %, vilket innebär en ökning med två procentenheter 
2013. 

Kärnkompetensen vid BTH omfattar i helårsekvivalenter 31 professorer, 85 universitetslektorer 
och 77 universitetsadjunkter, vilket innebär att andelen disputerade lärare 2013 är cirka 60 %.  

En mer specifik utmaning har varit att rekrytera disputerade lärare inom medieteknik. Fortsatta 
åtgärder har initierats för att underlätta möjligheten att hitta rätt kompetens. Som ett exempel har 
högskolan inom området rekryterat en gästprofessor för att dels öka andelen disputerade inom 
området, dels utöka nätverken. Arbetet med att uppmuntra adjunkter till vidareutbildning och 
forskning har fortsatt under 2013.  

Det totala antalet anställda per den 31 oktober 2013 har minskat med 24 personer jämfört med 
den 31 oktober 2012.  

Effekterna av uppsägningarna 2012 av fast anställd personal syns nu i statistiken på lärarsidan. 
Antalet uppsagda lärare var 10 personer och antalet T/A personal som sades upp var 15 
personer. Trots denna minskning av antalet T/A-personal 2012 så är gruppen T/A-personal 10 
personer fler 2013, se tabell 31, medan skillnaden avseende personår är åtta. Ökningen av T/A-
personal förklaras av att BTH 2013 fått uppdraget av Universitets- och högskolerådet (UHR) att 
genomföra granskning av ansökningar till svenska lärosäten och därför byggt upp verksamheten 
högskoleservice. Verksamheten är helt finansierad av UHR. Vid högskoleservice har det anställts 
24 personer varav 17 är externt rekryterade, huvuddelen deltidstjänstgörande. 

Minskningen av visstidsanställda har fortsatt under året, främst inom kategorierna adjunkter och 
T/A-personal. 
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Andelen kvinnor har ökat något, vilket förklaras av att högskoleservice till största delen består av 
kvinnor.  

Tabell 32. Antal individer uppdelat på personalkategorier per den sista oktober. 

 2013 2012 2011 2010 2009 
Professor* 43 (14%) 42 (15 %) 46 (15 %) 46 (13 %) 45 (13 %) 
Lektor** 91 (34%) 97 (33 %) 100 (28 %) 99 (26 %) 89 (28 %) 
Adjunkt 79 (53 %) 91 (52 %) 101 (41 %) 101 (44 %) 93 (47 %) 
Doktorand 62 (47 %) 75 (47 %) 74 (43 %) 71 (42 %) 70 (42 %) 
Timlärare/amanuenser        2 (0 %) 1 (100 %) 3 (67 %) 9 (89 %) 9 (77 %) 
T/A-personal 232 (54 %) 222 (57 %) 255 (58 %) 266 (59 %) 234 (61 %) 
Totalt BTH 508 (49 %) 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. 

Antalet anställda doktorander har minskat kraftigt dels på grund av att befintliga doktorander har 
blivit klara med sin utbildning på forskarnivå och dels av en minskning av nyrekrytering av 
anställda doktorander. 

Tabell 32 avser antal individer per den 31 oktober respektive år, medan tabell 31 avser hela året 
2013, varför direkt jämförelse inte kan göras.  

6.1.1 Lärarresurser  

Tabell 33. Rekrytering av kärnkompetens (lärare och forskare) ej T/A. 

 

Naturveten-
skap / 

Teknik / 
Vård 

Övriga 
områden Totalt 

2013    
Mål 4 2 6 
Utfall  10 1 11 
Varav antal kvinnor 2 1 3 
2012    
Mål 4 2 6 
Utfall  9 1 10 
Varav antal kvinnor 4 1 5 
2011    
Mål 4 2 6 
Utfall  19 5 24 
Varav antal kvinnor 9 3 12 
2010    
Mål 6 2 8 
Utfall  13 4 17 
Varav antal kvinnor 5 2 7 
2009    
Mål 10 2 12 
Utfall  10 4 14 
Varav antal kvinnor 4 2 6 

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

Som framgår av tabell 33 har högskolan lyckats att rekrytera väl över målet när det gäller 
kärnkompetensen. Den stora skillnaden mellan mål och utfall förklaras av att endast rekrytering 
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p.g.a. expansion är medräknad i den nuvarande kompetensförsörjningsplanen. 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. En 
ny kompetensförsörjningsplan som bättre ska spegla högskolans kompetensförsörjningsbehov 
mot bakgrund av högskolans ekonomiska läge är under framtagning. 

Tabell 34. Antal kvinnor bland nyrekryterade lärare per lärarkategori. 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Område Tekniskt Övrigt Tekniskt  Övrigt Tekniskt Övrigt Tekniskt Övrigt Tekniskt  Övrigt 

Professor   0 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 

Lektor   1 (7) 0 (0) 0 (4) 1 (1) 3 (5) 1 (1) 0 (2) 3 (6) 2 (4) 2 (4) 

Adjunkt   1 (2) 1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 (10) 5 (7) 0 (2) 4 (5) 1 (3) 1 (1) 

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

Av tabell 34 kan utläsas att högskolan under 2013 rekryterat sammanlagt elva lärare. Av dessa är 
tio verksamma inom området teknik och en inom övriga områden. Tre av de nyrekryterade 
lärarna är kvinnor och 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.  

6.1.2 Rekryteringsmål för professorer 

Tabell 35. Rekryterade och befordrade professorer. 

Område 2013 2012 2011 2010 2009 

Tekniskt    4 (0) 2 (1) 5 (0) 3 (0) 4 (1) 

Övrigt          0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 

Totalt           4 (0) 2 (1) 5 (0) 3 (0) 6 (2) 
Antal kvinnor anges inom parentes. 

Vid sidan om rekrytering, för att säkerställa kompetensförsörjningen, ingår även 
kompetenshöjande åtgärder inom högskolan. Ett mål inom detta område har varit att öka andelen 
professorskompetenta lärare. BTH har som mål att rekrytera minst 26 % kvinnliga professorer 
under perioden 2012–2015. Under året har ingen kvinnlig professor rekryterats. 

Under året har tre universitetslektorer blivit befordrade till professor. Högskolan har rekryterat 
endast en professor under året. Denna professor anställdes genom det nya kallelseförfarandet.  

Samtliga rekryterade och befordrade professorer 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 behållit möjligheten att befordra en universitetslektor till 
professor, om detta anses vara strategiskt lämpligt för högskolan. 
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Tabell 36. Andel kvinnor bland akademiska ledare efter befattning och kön.  
 2013 2012 2011 2010 

Befattning 
Andel 
kvinnor 

Totalt  
antal 
individer 

Andel 
kvinnor 

Totalt 
antal 
individer 

Andel 
kvinnor 

Totalt 
antal 
individer 

Andel  
kvinnor 

Totalt antal 
individer 

Rektor inkl pro, vice 33 % 3 33 % 3 33 % 3 50 % 4 
Dekan inkl pro 25 % 4 25 % 4 25 % 4 25 % 4 
Studierektor 56 % 9 50 % 10 54 % 13 46 % 11 
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 sedan tidigare år förutom 
inom gruppen studierektorer, där andelen kvinnor har ökat, vilket framgår av tabell 36.  

6.1.3 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 2013 beviljade högskolan tillsammans med SACO och OFR tio ansökningar om trygg-
hetsmedel för kompetensutveckling. Trygghetsmedel har kunnat sökas för överföring av 
kompetens/erfarenhet, kompetensutveckling av icke högskoleutbildad personal samt 
forskningsförberedande plan inför utbildning på forskarnivå.  

6.2 Neddragningar av personalstyrkan 
Den beräknade minskningen av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
inneburit att högskolan har fått planera för en minskning av antalet anställda för att anpassa 
personalkostnaderna till de 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 2013 genomfördes övertalighetsförhandlingar med de fackliga 
motparterna, vilka ledde till uppsägningar av tre personer. 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.  

Under hösten 2013 har BTH tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat med 
förberedelser inför kommande omorganisation och nya neddragningar av personalstyrkan 2014.  
Den nya organisationen gäller fr.o.m. 1 januari 2014. 

Neddragningsarbetet fortsätter och fler personer kommer att sägas upp under första halvåret 
2014. 
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6.3 Mobilitet 
Tabell 37. Utresande personal – lärare och T/A-personal.  

    2013 2012 2011 2010 

 
 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Lärare inom 
Erasmus 1 3 

 
2 5 3 4 1 8 

Lärare inom 
Linnaeus-Palme 1 3 

 
3 4 8 3 4 1 

Lärare inom 
bilaterala avtal - - 

 
- - 2 5 - 2 

T/A personal  7 4 
 
5 0 4 3 1 3 

Totalt   9 10 10 9 17 15 6 14 

Personalutbytena totalt sett på BTH var under 2013 i stort sett identiska med resultaten för 2012. 
Fördelningen lärarutbyten/T/A-personalutbyten förändrades dock. Antalet genomförda 
lärarutbyten inom ramen för Erasmus och Linnaeus-Palme nästan halverades medan antal 
utbyten bland T/A-personal drygt fördubblades. En förklaring till det lägre deltagandet i 
lärarmobilitet är sannolikt den högskoleövergripande omorganisation som genomförts på BTH 
under året. En förklaring till det högre deltagandet bland T/A-personal i internationellt utbyte har 
varit ett utökat utbud av internationella veckor arrangerade av partneruniversitet inom Erasmus. 

6.4 Jämställdhet och likabehandling 
BTH har under 2013 arbetat med att ta fram en ny likabehandlingsplan för studenter för 2014 
och även en ny likabehandlingsplan för personal 2014–2016. Arbetet har skett i den 
jämlikhetsgrupp som bildades under 2012 där man utsåg jämlikhetsombud från sektioner och 
enheter. 

BTH ska se över hur högskolan bättre kan sprida informationen om likabehandling och om vart 
man kan vända sig om man upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling. BTH kommer bl.a. skriva in i programansvarigas arbetsuppgifter att de 
ska gå ut med information till lärarna som de sedan ska sprida till studenterna. 

I förra likabehandlingsplanen togs det upp att BTH skulle genomföra en arbetsmiljöenkät för en 
kartläggning av medarbetares arbetssituation och kartläggning av trakasserier. Detta har 
genomförts under våren 2013 med hjälp av BTH-barometern. I denna arbetsmiljöenkät tas många 
aspekter om arbetsmiljö upp och högskolan kan konstatera att det utifrån kön inte finns några 
direkta skillnader. Varje chef och avdelning har under året arbetat med resultatet och tagit fram 
handlingsplaner med åtgärder på det som behöver förbättras. 

En sak som framkom i BTH-barometern och som högskolan tagit med i handlingsplanen för 
likabehandling, är att doktorander och speciellt kvinnliga doktorander, tycker det är svårt att 
kombinera arbete och privatliv. Jämlikhetsgruppen har påbörjat att kartlägga åtgärder för att både 
studerande på forskarnivå och doktorander lättare ska kunna kombinera studier och privatliv.  
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EU-projektet Genis Lab har fortsatt under året och har regelbundet informerat om arbetet i 
jämlikhetsgruppen. Projektet syftar till att verka för hållbar jämställdhet inom akademin. Projektet 
löper under fyra år och en aktivitetsplan har tagits fram. 

BTH har under hösten 2013 blivit granskade av diskrimineringsombudsmannen, DO. Högskolan 
har i december svarat på DO:s frågor, skickat in likabehandlingsplanen för studenter och inväntar 
nu DO:s svar. 

6.5 Personalomsättning  
BTH har använt följande definition av begreppet personalomsättning: Antal anställda som slutat 
under året dividerat med medeltalet anställda under året. För år 2013 uppgår 
personalomsättningen till 16 %. 

Vid BTH var antalet anställda vid årets början 516 och vid årets slut 502. Antalet anställda har 
alltså minskat med 14 personer.  

Under året har 49 personer anställts, 19 tillsvidare och 30 tidsbegränsade. Av dessa är elva lärare, 
tre doktorander, två amanuenser och 33 tillhör gruppen T/A-personal. Av dessa är 17 personer 
placerade vid högskoleservice. Till gruppen T/A-personal räknas också åtta projektassistenter. 

Antalet avslutade visstidsanställningar är 56 och avslutade tillsvidareanställningar 24. Sex personer 
har avgått med pension och tretton tillsvidareanställda har avslutat sin uppsägningstid under 
2013. Övrig uppsagd personal kommer att avsluta sina anställningar under första halvåret 2014.  

6.6 Insatser för ökad hälsa  
Under året har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år (2,4 % 2012). Under året har 
olika friskvårdande aktiviteter genomförts såsom löpartävlingen Blodomloppet, sjukgymnast i 
gymmet och andra motionsaktiviteter. Högskolans ambition är att fortsätta arbetet med att 
minska sjukfrånvaron genom bland annat proaktivt hälsoarbete och satsning på chefs- och 
ledarutveckling. 
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Tabell 38. Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 

  

Ålder  
 
 

Antal 
anställda 
 

Sjukfrånvaro i 
procent 
 

Därav andel 
sjukfrånvaro 
60 dagar och 
längre i 
procent 
 

 Män –29 35 0,2 0 

 30–49 153 1,4 42,5 

  50– 103 0,6 14,6 

  Totalt 291 1,0 57,1 

Kvinnor  –29 26 1,0 0 

 30–49 172 1,8 14,8 

  50– 92 3,3 34,9 

  Totalt 290 2,3 49,7 

Totalt  –29 61 0,5 0 

 30–49 325 1,6 23,4 

  50– 195 1,9 28,6 

  Totalt 581 1,6 52 
I antalet anställda ingår alla personer som varit anställda vid BTH under 2013. 

6.7 Studentinflytande 
Återrapporteringskrav enligt förordning (HL 2 kap. 7 §) 
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 repre-
sentation i såväl beslutande som rådgivande organ. Studenterna har varit representerade i 
högskolans styrelse, i fakultetsnämnd, utbildningsnämnd, kvalitetsråd, disciplinnämnd, stipendie- 
och avgiftsråd och i rektors ledningsgrupp och ledningsråd. På lägre nivåer deltog 
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. 

Sedan den 1 juli 2010 har Blekinge studentkår enligt beslut i högskolestyrelsen ställning som 
studentkår vid högskolan. 

6.8 Studenternas tillgång till hälsovård 
Studenthälsans arbete har fokus på förebyggande insatser med inriktning på att studenterna ska 
ha redskap till förändring. Syftet är att våra studenter ska må bra och lyckas väl i sina studier vid 
Blekinge Tekniska Högskola.  

Förebyggande av ohälsa sker genom såväl enskilda möten och samtal, som gruppinsatser. 
Studenthälsan arbetar med strukturerat alkoholförebyggande arbete, STI (sjukdomsinformation 
om sexuellt överförbara sjukdomar) i samverkan med landstinget Blekinge, stresshanterings-
kurser, ergonomikartläggning, simkurser för icke simkunniga samt våga tala kurser.  
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Likabehandling 

Andelen studenter med funktionshinder som beviljades pedagogiska stöd under 2013 var totalt 
113 till antalet. Ökningen i antalet från föregående år, då totalt 92 individer beviljades pedagogiskt 
stöd, utgörs främst av det ökande antalet studenter med dyslexi och studenter med 
neuropsykiatriska diagnoser.  

OL Academy ger studenter en möjlighet att kombinera akademiska studier med träning på 
elitnivå genom att ha tillgång till tränare inom lärosätet. 

Studenternas tillgång till hälsovård    

Antalet journalförda enskilda besök för år 2013 var 904 st. Motsvarande antal föregående år var 
1 270 journalförda enskilda besök. 

6.9 Högskolepedagogisk utbildning 
Högskolepedagogisk verksamhet omvärldsbevakar utvecklingen inom den högre utbildningen i 
Sverige och omvärlden samt aktuell forskning kring pedagogik, didaktik och högre utbildning. 
Som en del av detta arbete ingår aktivt deltagande i Swednet – nätverket för högskolepedagogiska 
frågor – där BTH också finns representerade i styrelsen. Högskolepedagogisk utveckling deltar 
också aktivt i konferenser och forskning, särskilt inom akademiskt skrivande och pedagogiskt 
ledarskap.  

Tabell 39. Antal examinerade inom pedagogisk fortbildning. 

Kurs 
 

2013 
 

2012 2011 2010 2009 

Introduktionskurs 19 14 29 34 11 

Fortsättningskurs 15 10 19 7 9* 
* Fortsättningskursen erbjuds inte varje år. År 2009 erbjöds istället kurserna Matematikdidaktik och Vetenskaps-
filosofi med högskolepedagogik vilka redovisas här. 

Under 2013 har både Högskolepedagogisk introduktionskurs och Högskolepedagogisk 
projektkurs genomförts under både höst- och vårtermin. Kurserna erbjuds varannan termin på 
svenska och varannan på termin på engelska. 

Forskarstuderande som förväntas delta i undervisning ska enligt BTH:s anställningsordning vid 
anställning genomgå den första delen av introduktionskursen (3 hp), vilket sker inom ramen för 
existerande kursverksamhet. 

Den första gemensamma högskolepedagogiska kursen mellan BTH och Linnéuniversitetet 
anordnades under hösten med sammanlagt 17 deltagare. Ett utökat samarbete gällande andra 
kurser/utbildningar samt pedagogisk meritering diskuteras tillsammans med både 
Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad (HKR). 

Under året har arbete bedrivits med att arbeta med generella kompetenser. Arbetet har inkluderat 
samtal, diskussioner och workshoppar med fokus på formulering av lärandemål, högre utbildning 
i Sverige samt hur man kan arbeta med generella kompetenser i sina utbildningar. 

Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där BTH:s 
och HKR:s lärare kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans och över ämnesgränser är 
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stort. Genom att anordna en årlig högskolepedagogisk konferens vill BTH främja ett utbyte av 
erfarenheter från den dagliga undervisningen och insikter kring det lärande som möjliggörs. 

Den årliga högskolepedagogiska konferensen Lärarlärdom, ett samarbete mellan BTH och HKR, 
hölls i augusti med ca 50 deltagare.  
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7. Prestation och kostnad per prestation (Redovisning enligt 
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. 1 §)  

Tabell 40. Prestation och kostnad per prestation. 

 
Medelvärde 
2009–2013 2013 

 
2012 2011 2010 2009 

Avlagda examina på grundnivå 410 529 488 360 386 289 

Avlagda examina på avancerad nivå 526 483 567 496 548 538 

Avlagda examina på forskarnivå 12 13 16,5 15,5 8,5 6,5 

       

Antal ISI-publikationer (J+C)* 92 90 98* 86 89 95 
Totala kostnader forskning (exkl. 
uppdragsfo.) mkr 151 148 154 157 148 146 
Totala kostnader forskning (exkl. 
uppdragsfo.) mkr per ISI-publikation 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,5 

       

Helårsprestationer HPR 2 975 2 616 3 016 3 167 3 177 2 900 
GU-kostnader för anslagsfinansierad 
utbildning och studieavgifter mkr 290 291 300 301 290 270 
GU-kostnader för anslagsfinansierad 
utbildning och studieavgifter per HPR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 

       

Helårsstudenter HST 3 868 3 034 3 731 4 376 4 235 3 963 
GU-kostnader för anslagsfinansierad 
utbildning och studieavgifter mkr 290 291 300 301 290 270 
GU-kostnader för anslagsfinansierad 
utbildning och studieavgifter mkr per 
HST 0,07 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 

*Siffrorna har ändrats i förhållande till tidigare årsredovisningar beroende på att databasen justeras allteftersom nya 
publikationer inkommer. 

Antalet avlagda examina på grundnivå ökade under 2013 som en följd av högskolans prioritering 
av utbildningsprogram som leder till examen och även stora antagningsvolymer från tidigare år 
när regeringen fördelade tillfälliga platser p.g.a. arbetsmarknadsläget. År 2013 var antalet avlagda 
examina på grundnivå rekordstort. Antalet examina på avancerad nivå minskade 2013 efter 
rekordåret 2012. Orsaken var att de stora studentvolymerna med internationella studenter 
successivt avtog och därmed även antalet examina.  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 2013 som en följd 
av högskolans påbörjade anpassning till lägre framtida anslag. Tidigare års kraftiga 
överproduktion vändes således till en underproduktion men kostnadsmassan kunde inte anpassas 
lika snabbt.  

Antalet vetenskapliga publiceringar i ISI Web of Science (tidskrifter och konferenspublikationer) 
minskade något under 2013 (siffran för 2013 är preliminär och kommer sannolikt att revideras 
upp). Kostnaderna för forskningen minskade under 2013 och kostnaden per publikation var 
oförändrad under 2013. Kostnaden per publikation visar en stabil nivå under de fem senaste åren. 
Typ av publiceringar har dock ändrats under de senaste åren i och med att högskolan införde 
särskilda incitament för att öka publiceringen i tidskrifter.  Antalet tidskriftspublikationer har ökat 
och antalet konferenspublikationer har minskat.  
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8. Finansiell redovisning 

8.1 Ekonomisk översikt 

Resultat 

Blekinge Tekniska Högskola redovisar ett resultat på 5 214 tkr för verksamhetsåret 2013. 
Budgeterat resultat var 6 280 tkr.  

Verksamhetens intäkter (tkr) Budget Resultat Avvikelser 
Anslag 342 819 345 849 3 030 
Avgifter och andra ersättningar 31 794 39 011 7 217 
Bidrag 74 059 71 219 -2 840 
Finansiella intäkter 800 412 -388 
Summa intäkter 449 472 456 491 7 019 

     Verksamhetens kostnader (tkr) 
   Personal 310 166 322 142 11 976 

Lokaler 51 362 51 332 -30 
Drift/övrigt 71 705 68 584 -3 121 
Avskrivningar 9 529 8 938 -591 
Finansiella kostnader 430 281 -149 
Summa kostnader 443 192 451 277 8 085 

     Periodens kapitalförändring 6 280 5 214 
  

Intäkter och kostnader 

BTH:s intäkter 2013 var 456 491 tkr vilket var i nivå med 2012. Det var dock 7 019 tkr högre än 
budgeterat. Anslagsintäkterna var 3 030 tkr högre än planerat beroende på den höjda anslagsram 
som BTH erhöll i juni 2013. BTH:s produktion understeg anslagsramen med 15 561 tkr och 
sparade prestationer togs i anspråk upp till anslagsramen. Intäkterna av avgifter och andra 
ersättningar var 7 217 tkr högre än budgeterat vilket bland annat förklaras av större intäkter för 
studieavgiftsskyldiga studenter och större intäkter för verksamhet finansierad av Universitets- och 
högskolerådet än budgeterat. Intäkter av bidrag var 2 840 tkr lägre än planerat och här har 
allokeringen av resurser över åren inom de bidragsfinansierade projekten förändrats något mot 
planerat. 

BTH:s kostnader var 451 277 tkr vilket var 8 085 tkr mer än budgeterat. Jämfört med 2012 var 
kostnaderna 19 139 tkr lägre. Kostnader för personal var 11 976 tkr högre än budgeterat. De 
största förklaringarna till detta är att omställningen av verksamheten som påbörjades 2012 inte 
genomförts i den höga takt som budgeterats och att den ökade intäktsvolymen krävt ökade 
personalresurser särskilt inom den externfinansierade verksamheten. Kostnader för lokaler var 
enligt budget. Övriga driftskostnader var 3 121 tkr lägre än budgeterat.  

Externfinansierad verksamhet 

Sammantaget har den externfinansierade verksamheten en intäktsvolym på 110 230 tkr vilket var 
4 377 tkr högre än planerat i budget. Jämfört med 2012 var intäkterna inom den 
externfinansierade verksamheten 6 380 tkr högre 2013. Ökningen var framförallt inom intäkter 
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av avgifter och andra ersättningar medan externfinansieringen inom forskning och 
uppdragsforskning var lägre än 2012.  

Andelen externfinansierad verksamhet ökar från 23 % 2012 till 24 % 2013. 

Myndighetskapitalet 

BTH:s utgående myndighetskapital 2013 var 7 346 tkr vilket motsvarar 1,6 % av årets intäkter.  
2012 var det utgående myndighetskapitalet 2 132 tkr eller 0,5 % av det årets intäkter.   

Under 2014 och 2015 är målet att fortsätta öka myndighetskapitalet. Detta för att klara den 
omställning av verksamheten som BTH genomför och anpassningen till den beräknade 
minskningen, under 2016 och 2017, av anslaget till utbildningen på grundnivå och avancerad 
nivå. 
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8.2    Väsentliga uppgifter
Enligt regleringsbrev för 2013, bilaga 6.

2013 2012 2011 2010 2009
Utbildning och forskning
Totalt antal helårsstudenter 3 034 3 731 4 376 4 235 3 964
Kostnad per helårsstudent 96 81 68 71 66
Totalt antal helårsprestationer 2 616 3 016 3 167 3 177 2 900
Kostnad per helårsprestation 111 100 93 95 90
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 105 73 35 0 0
Totalt antal nyantagna doktorander 13 8 18 25 36
 -andel kvinnor 38% 50% 39% 16% 50%

 -andel män 62% 50% 61% 84% 50%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 101 104 119 124 111
 -andel kvinnor 35% 31% 32% 35% 39%

 -andel män 65% 69% 68% 65% 61%

Total antal doktorander med dokt.anst. (årsarb.) 68,5 69,2 72,6 70,6 63,5
Total antal doktorander med utb.bidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (mån.) 28 37 30 33 24
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (mån.) 49 41 39 37 55
Totalt antal doktorsexamina 11 18 15 6 4
Totalt antal licentiatexamina 10 9 11 8 7
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 90 98 86 89 98
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 1 648 1 573 1 824 1 660 1 495

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 472 470 477 487 459
Medelantal anställda 509 543 581 589 557
Totalt antal lärare (årsarb.) 163 189 202,8 202,6 197,1
 -andel kvinnor 65% 36% 33% 34% 33%

 -andel män 35% 64% 67% 66% 67%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 116 110,3 120 115 114,4
 -andel kvinnor 27% 29% 26% 26% 25%

 -andel män 73% 71% 74% 74% 75%

Antal professorer (årsarb.) 31 31 32 30 30,8
 -andel kvinnor 14% 12% 13% 13% 11%

 -andel män 86% 88% 87% 87% 89%

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 456 457 479 484 444
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 302 293 328 335 300
 -andel anslag (%) 87% 92% 91% 90% 87%

 -andel externa intäkter (%) 13% 8% 9% 10% 13%

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 154 164 151 149 144
 -andel anslag (%) 54% 50% 53% 53% 53%

 -andel externa intäkter (%) 46% 50% 47% 47% 47%

Kostnader totalt (mnkr) 451 470 485 484 460
 -andel personal 71% 71% 71% 68% 66%

 -andel lokaler 11% 11% 10% 11% 12%

Lokalkostnader2  per kvm (kr) 1 381 1 321 1 308 1 428 1 749
Balansomslutning (mnkr), varav 120 129 144 156 142
 - varav oförbrukade bidrag 24 27 30 29 36

 - varav årets kapitalförändring 5 -14 -6 0 -16

 - varav myndighetskapital (inkl. årets kap.förändr.) 8 3 16 23 22

1Exkl uppdragsutbildning och beställd utbildning
2Enligt resultaträkningen
3För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.
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8.3  Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 345 849 352 048
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 39 011 30 051
Intäkter av bidrag 3 71 219 73 799
Finansiella intäkter 4 412 732

Summa 456 491 456 630

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -322 142 -333 050
Kostnader för lokaler -51 332 -50 075
Övriga driftskostnader -68 584 -76 885
Finansiella kostnader 6 -281 -460
Avskrivningar 11, 12 -8 938 -9 946

Summa -451 277 -470 416

Verksamhetsutfall 5 214 -13 786

Transfereringar
Medel som erh från mynd för finansiering av bidrag 4 342 3 421
Övriga erh medel för finansiering av bidrag 7 18 25
Lämnade bidrag 8 -4 360 -3 446

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9,10 5 214 -13 786
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8.4 Balansräkning  
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11
Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar 1 293 1 836

Materiella anläggningstillgångar 12
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 27
Maskiner, inventarier, installationer mm 22 733 25 512
Summa materiella anläggningstillgångar 22 740 25 539

Fordringar
Kundfordringar 5 651 8 752
Fordringar hos andra myndigheter 6 302 3 784
Övriga fordringar 13 39 307
Summa fordringar 11 992 12 843

Periodavgränsningsposter 14
Förutbetalda kostnader 12 881 8 462
Upplupna bidragsintäkter 16 538 28 451
Övriga upplupna intäkter 1 768 1 838
Summa periodavgränsningsposter 31 187 38 751

Avräkning med statsverket 15 0 0
 
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 52 410 49 768
Kassa, plusgiro och bank 28 23
Summa kassa och bank 52 438 49 791

SUMMA TILLGÅNGAR 119 650 128 760
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8.4  Balansräkning
     Not 2013-12-31 2012-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
 
Myndighetskapital 16
Statskapital 576 575
Balanserad kapitalförändring 2 131 15 918
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 5 214 -13 786
Summa myndighetskapital 7 921 2 707

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 1 939 294
Övriga avsättningar 18 6 772 12 903
Summa avsättningar 8 711 13 197

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 19 21 331 24 899
Skulder till andra myndigheter 9 565 8 951
Leverantörsskulder 16 326 16 224
Övriga skulder 20 5 409 5 402
Förskott från uppdragsgivare och kunder 0 0
Summa skulder m.m. 52 631 55 476

Periodavgränsningsposter 21
Upplupna kostnader 20 549 24 630
Oförbrukade bidrag 23 701 27 010
Övriga förutbetalda intäkter 6 137 5 740
Summa periodavgränsningsposter  50 387 57 380

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 119 650 128 760
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8.5 Redovisning mot anslag
Belopp i tkr

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

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

2:29 Grundutbildning 0 262 198 0 262 198 -262 198 0
ap 1 Takbelopp (ram) 262 198 262 198 -262 198 0

2:30 Forskn. och forskarutb. 0 83 122 0 83 122 -83 122 0
ap 3 Basresurs (ram) 83 122 83 122 -83 122 0

2:71 Särskilda medel till universitet 0 529 0 529 -529 0
och högskolor m.m.
ap 51 Kval.baserad resursförd. (ram) 529 529 -529 0

Summa 0 345 849 0 0 0 0 345 849 -345 849 0 0

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 2013 till 23 tkr.
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8.6 Resultaträkning fördelad på verksamhetsområde
Belopp i tkr

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

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 262 727 83 122 345 849
Intäkter av avgifter o andra ersättn. 25 180 5 621 210 1 457 6 543 39 011
Intäkter av bidrag 8 376 62 843 71 219
Finansiella intäkter 299 113 412
Summa intäkter 296 582 5 621 210 147 535 6 543 456 491

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -202 388 -4 429 -189 -109 580 -5 556 -322 142
Kostnader för lokaler -40 511 -186 -23 -10 447 -165 -51 332
Övriga driftskostnader -41 246 -879 -14 -25 584 -861 -68 584
Finansiella kostnader -203 -1 -77 -281
Avskrivningar -6 234 -43 -2 -2 610 -49 -8 938
Summa kostnader -290 582 -5 538 -228 -148 298 -6 631 -451 277

     
Transfereringar
Erh medel fr mynd för fin av bidrag 4 213 129 4 342
Övriga erh medel för fin av bidrag 0 18 18
Lämnade bidrag -4 213 -147 -4 360
Saldo transfereringar 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 6 000 83 -18 -763 -88 5 214

Specifikation av myndighetskapitalet
per 2013-12-31:

Ingående balans 2013-01-01 1) 81 570 -2 683 -6 802 -65 383 -4 571 2 131
Årets kapitalförändring 6 000 83 -18 -763 -88 5 214
Utg. balans 2013-12-31 87 570 -2 600 -6 820 -66 146 -4 659 7 345

1) Ingående balans "Grundutb enl uppdr i regl brev" korrigerat för avrundning med -1 tkr jämfört med res.räkning 2012-12-31.

Kommentar:
Grundutbildningsverksamheten håller på att anpassas till en lägre anslagsnivå. Under 2013 är underproduktionen 15 561 tkr.
Anslagsintäkterna når taket med hjälp av sparade prestationer från tidigare år och överskottet på 6 000 tkr är ett resultat av
redan genomförda kostnadsanpassningar.

Underfinansiering inom viss externfinansierad forskning gav ett negativt ekonomiskt resultat.

Uppdragsverksamhet
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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 redovisnings-
sed samt i förekommande fall i enlighet med redovisningspraxis för universitet och högskolor.

Externfinansierad verksamhet
För externfinansierad verksamhet tillämpas projektredovisning enligt följande principer:

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

Brytdag
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10§ i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har
den 3 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
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Laboratorieutrustning 5, 8 eller 10 år
Möbler och inredning 5, 8 eller 10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3, 5, 8 eller 10 år

Upplysningar om avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler
Universitet och högskolor medges följande undantag från vissa bestämmelser enligt reglerings-
brevet, bilaga 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 års-
redovisning 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 semester-
löneskuld till lärare i samband med årsbokslutet. Administrativ personal lämnar månadsvisa
avvikelserapporter, varför faktisk semesterlöneskuld beräknas för denna personalkategori. Detta
gäller även för vissa lärare.

Fordringar och skulder
Övriga fordringar har tagits upp till de belopp med vilka de förväntas inflyta.
Övriga skulder har tagits upp till de belopp med vilka de ska betalas.

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) FÖRETRÄDARE FÖR STUDENTERNA (kronor)

Peter Örn, ordf. (fr o m  2013-05-01) 33 334 Kerstin Andersson 25 667
Migrationsverkets etiska råd, Vinnovas programråd
för utmaningsdriven innovation, Samtrafiken i Sverige Oskar Emilsson (fr o m 2013-07-01) 16 767
AB, Sveriges Kommunikationer AB, X2 AB, 
Peter Örn AB Kristian Nilsson 333 034
Akbar Seddigh, ordf. (t o m 2013-04-30) 16 666
RISE Research Institutes of Sweden AB, Elekta AB, Daniel Palm (t o m 2013-06-30) 11 000
Sweden Bio, A+ Science AB
Birgitta Bergvall-Kåreborn  (fr o m 2013-05-01) 14 667

FÖRETRÄDARE FÖR VERKSAMHETEN
Mikael Blomqvist 22 000
Michano AB och dess dotterbolag , Anders Hederstierna, rektor (fr o m 2013-02-01) 968 013
Krigskassa Blekinge AB, Compuverde AB Länsstyrelsen i Blekinge län, Insynsrådet
Anna-Lena Cederström 22 000 Ursula Hass, rektor  (t o m 2013-01-31) 907 000
Sydsvensk Entreprenörfond AB För perioden 2013-02-01 - 2013-12-31 har avgångsvederlag
Håkan Eriksson  (t o m 2013-04-30) 7 333 enl avtal betalats ut till ett belopp av 823 448 kr.
Clinical Gene Networks AB Länsstyrelsen i Blekinge län, Insynsrådet,
Agneta Franksson (fr o m 2013-05-01) 15 315 Industriellt utvecklingscentrum IUC i Olofström AB
STI kurs och konferens AB, Radix Kompetens AB, Cecilia Fagerström 267 865
Medfield Diagnostics AB
Gunilla Jönson  (t o m 2013-04-30) 8 353 Tony Gorschek 921 760
The International Institute for Industrial Environmental Qtema AB
Economics LU, Invest in Skåne AB, Billerud Korsnäs Tobias Larsson 906 582
AB, Chalmers Tekniska Högskola AB
Pontus de Laval (fr o m 2013-05-01) 14 667
SNIC Swedish National Infrastructure for Computing TOTALT 4 564 376
VR, Acreo AB, Lindholmen Science Park AB
Eva Lindqvist  (t o m 2013-04-30) 7 333
Innovationsbron AB, Assa Abloy, Tieto Oy, 
Bodycote plc, Transmode Holding AB,
Lineco AB, EPiServer AB, Micronic Mydata AB
Peter Mattisson (fr o m 2013-05-01) 14 667
Cimon Enterprise AB, Avalon Innovation AB, 
Viron Media AB, Kubicom AB, Svensk Avfallsrådgiv-
ning AB, Svensk TalTeknologi AB, Tretac Interface AB,
Cimon Innovation AB, TC Tech Sweden AB,
Proweden AB
Henrik Pålsson  (t o m 2013-04-30) 7 333
WTS (Work Technology and Social Change ) LU,
Finja Five AB, Networked Brains AB,
Xoanon Analytics AB
Nahid Shahmehri  (t o m 2013-04-30) 7 333

Lynn Åkesson (fr o m 2013-05-01) 15 687
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8.7.4 Noter

Not 1 Intäkter av anslag    2013 2012

Grundutbildning
2:29 ap.1 Takbelopp (ram) 262 198 269 544

Forskning och forskarutbildning
2:30 ap.3 Basresurs (ram) 83 122 82 504

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
2:71 ap.51 Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram) 529 0
Avräknat anslag 345 849 352 048

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Över-/ Över-/ Över-/ Ack över-/
underskott underskott Intäkter Kostnader underskott underskott

Verksamhet t.o.m. 2011 2012 2013 2013 2013 utg. 2013
Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå
Beställd utbildning 0 0 210 -228 -18 -18
Yrkeshögskolan, KY mm 0 0 0 0 0 0
Uppdragsutbildning 0 596 5 621 -5 538 83 679
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studen 0 0 9 752 -9 089 663 663
Summering 0 596 15 583 -14 855 728 1 324

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning 0 170 6 543 -6 630 -87 83
Summering 0 170 6 543 -6 630 -87 83

Verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller
Högskoleprovet -22 3 331 -377 -46 -65
Upplåtande av bostadslägenheter
     utbytesprogram och gästforskare 0 0 0 0 0 0
Upplåtande av bostadslägenheter
     regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0
Övriga enligt bilaga 4 1) 134 0 15 343 -15 485 -142 -8
Summering 112 3 15 674 -15 862 -188 -73

Spec. av intäkter av avgifter och andra ersättningar 2013 2012

Beställd utbildning 210 0
Uppdragsutbildning 5 621 5 942
Studieavgifter 9 752 7 683
Uppdragsforskning 6 543 10 936
Högskoleprovet 331 293
UHR - högskoleservice 1) 12 144 145
Övriga intäkter 3 199 2 969
Intäkter enl §4 avgiftsförordningen 1 211 2 083
Summa 39 011 30 051
I intäkter av avgifter och andra ersättningar ingår:
Tjänsteexport, intäkter 3 076 2 752

1) Ny verksamhet på BTH med driftstart fr o m 2013-04-01. Ingår i Övriga enligt bilaga 4. Verksamheten
innebär granskning och registrering av antagningsdokument på uppdrag av UHR.
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Not 3 Intäkter av bidrag 2013 2012

Inomstatliga bidragsgivare 24 166 32 462
Utomstatliga bidragsgivare 47 053 41 337
Summa intäkter av bidrag 71 219 73 799

Not 4 Finansiella intäkter     2013 2012

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 375 728
Övriga finansiella intäkter 37 4
Summa finansiella intäkter 412 732

Not 5 Kostnader för personal     2013 2012

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal -212 242 -217 629

Not 6 Finansiella kostnader    2013 2012

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret -241 -406
Övriga finansiella kostnader -40 -54
Summa finansiella kostnader -281 -460

Not 7 Övriga erh medel för finansiering av bidrag 2013 2012

KK-stiftelsen 18 0
Blekinge Forskningsstiftelse 0 25
Summa övr erh medel för finansiering av bidrag 18 0

Not 8 Lämnade bidrag 2013 2012

Stipendier avgiftsstudenter -2 749 -1 703
Linnaeus-Palme stipendier -71 -45
MFS stipendier -300 -250
Erasmus stipendier -791 -656
Blekinge studentkår, statsbidrag via Kammarkollegiet -431 -418
Vinnova SWELL3, samprojekt Chalmers 0 -180
Parallellpublicering, samprojekt lärosäten 0 -169
Övriga -18 -25
Summa lämnade bidrag -4 360 -3 446
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Not 9 Tabell Kapitalförändring per område

Verksamhet Balanserad Årets
kapitalförändr. kapitalförändr. Summa

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (A) (B) (A+B)
Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 81 570 6 000 87 570
Uppdragsverksamhet (enl bilaga 4) -9 485 65 -9 420
Summa 72 085 6 065 78 150

Forskning och utbildning på forskarnivå
Forskning och utbildning på forskarnivå -65 383 -763 -66 146
Uppdragsverksamhet (enligt bilaga 4) -4 571 -88 -4 659
Summa -69 954 -851 -70 805

Not 10 Resultat per verksamhetsområde
2009 2010 2011 2012 2013

Intäkt per verksamhetsområde
Grundutbildning 299 509 67% 335 112 69% 327 941 68% 292 909 64% 302 413 66%
Forskning 144 785 33% 148 867 31% 151 399 32% 163 721 36% 154 078 34%
Summa 444 294 100% 483 979 100% 479 340 100% 456 630 100% 456 491 100%

Kostnad per verksamhetsområde
Grundutbildning 301 849 66% 316 408 65% 316 931 65% 305 532 65% 296 348 66%
Forskning 158 152 34% 167 602 35% 168 444 35% 164 884 35% 154 929 34%
Summa 460 001 100% 484 010 100% 485 375 100% 470 416 100% 451 277 100%

Resultat per verksamhetsområde
Grundutbildning -2 340 18 704 11 010 -12 623 6 065
Forskning -13 367 -18 735 -17 045 -1 163 -851
Summa -15 707 -31 -6 035 -13 786 5 214

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar     2013-12-31 2012-12-31

Balanserad kostnad för datorprogram
Ingående anskaffningsvärde 3 353 2 247
Årets anskaffningar 89 1 106
Årets utrangeringar -18 0
Utgående anskaffningsvärde 3 424 3 353

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 517 -1 032
Årets avskrivningar -632 -485
Utrangeringar 18 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 131 -1 517

Bokfört värde 1 293 1 836
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar     2013-12-31 2012-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 853 832
Årets anskaffningar 0 21
Årets utrangeringar -654 0
Utgående anskaffningsvärde 199 853

Ingående ackumulerade avskrivningar -826 -813
Årets avskrivningar -11 -13
Utrangeringar 645 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -192 -826

Bokfört värde förbättringsutg annans fastighet 7 27

Maskiner, inventarier, installationer mm
Ingående anskaffningsvärde 112 394 109 310
Årets anskaffningar:
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 154
Datorer och kringutrustning 1 991 1 977
Övriga inventarier 3 524 1 455
Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 0 0
Årets utrangeringar -4 532 -502
Utgående anskaffningsvärde 113 377 112 394

Ingående ackumulerade avskrivningar -86 882 -77 869
Årets avskrivningar -8 294 -9 447
Utrangeringar 4 532 434
Utgående ackumulerade avskrivningar -90 644 -86 882

Bokfört värde maskiner, inv mm 22 733 25 512

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 22 740 25 539

Not 13 Övriga fordringar 2013-12-31 2012-12-31

Förskott anställda 33 23
Övrigt 6 21
Summa övriga fordringar 39 44
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Not 14 Periodavgränsningsposter     2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda hyreskostnader, utomstatliga 8 776 4 640
Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 74 113
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga 4 031 3 709
Summa förutbetalda kostnader 12 881 8 462

Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 5 140 15 443
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 11 398 13 008
Summa upplupna bidragsintäkter 16 538 28 451

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 1 285 271
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 483 1 567
Summa övriga upplupna intäkter 1 768 1 838

Summa periodavgränsningsposter 31 187 38 751

Not 15  Avräkning med statsverket     2013-12-31 2012-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 345 849 352 048
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -345 849 -352 048

Utgående balans 0 0

Not 16  Myndighetskapital     2013-12-31 2012-12-31

Statskapital utan avkastningskrav, kulturtillgångar 576 575
Summa statskapital 576 575

Balanserad kapitalförändring, grundutbildning 1) 72 085 84 708
Balanserad kapitalförändring, forskning -69 954 -68 791
Årets kapitalförändring, grundutbildning 6 065 -12 623
Årets kapitalförändring, forskning -851 -1 163
Summa kapitalförändring 7 345 2 131

Summa myndighetskapital 7 921 2 706

1) 2012-12-31 korrigerat för avrundning -1 tkr jämfört med resultaträkning 2012-12-31.
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Not 17 Avsättningar 2013-12-31 2012-12-31

Ingående avsättning pensioner 294 983
Årets pensionskostnad 2 848 -42
Årets pensionsutbetalning -1 203 -647
Utgående avsättning pensioner 1 939 294

Not 18 Övriga avsättningar 2013-12-31 2012-12-31

Ing avsättning för omstruktureringsåtgärder 9 082 0
Årets förändring -6 452 9 082
Utgående avsättning omstruktureringsåtgärder 2 630 9 082

Ing avsättning komp.utvecklings- och komp.växlingsåtgärder 3 821 3 489
Årets förändring 321 332
Utg avsättning komp.utvecklings- och komp.växlingsåtgärder 4 142 3 821

Summa övriga avsättningar 6 772 12 903

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser lönekostnader samt särskild pensionsersättning till
uppsagd/avgående personal. 0,8 Mkr avser särskild pensionsersättning inkl särskild löneskatt och 1,83 Mkr
avser lönekostnader. 975 tkr av dessa avser avgångsvederlag till fd rektor. Samtliga avsättningar
kommer att betalas ut 2014.

Under övriga avsättningar redovisas även avsättning för lokalt aktivt omställningsstöd med 4,1 Mkr.

Not 19 Lån i Riksgäldskontoret    2013-12-31 2012-12-31

Ingående låneskuld 24 899 33 651
Årets amorteringar -3 568 -8 752
Utgående låneskuld 21 331 24 899

Beviljad låneram 40 000 40 000
Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut 21 331 24 899

Beviljad räntekontokredit 35 000 35 000
Utnyttjad räntekontokredit 0 0

Not 20 Övriga skulder 2013-12-31 2012-12-31

Personalens källskatt 5 390 5 381
Övrigt 19 21
Summa övriga skulder 5 409 5 402
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Not 21 Periodavgränsningsposter     2013-12-31 2012-12-31

Upplupna löner och arvoden 2 450 3 540
Upplupna semesterlöner 9 724 10 631
Upplupna sociala avgifter 5 647 6 737
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 497 262
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 2 231 3 460
Summa upplupna kostnader 20 549 24 630

Oförbrukade bidrag, inomstatliga 1) 10 981 12 347
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 12 720 14 663
Summa oförbrukade bidrag 23 701 27 010

Förutbetalda intäkter, inomstatliga 983 670
Förutbetalda intäkter, utomstatliga 5 154 5 070
Summa övriga förutbetalda intäkter 6 137 5 740

Summa periodavgränsningsposter 50 387 57 380

1) Inomstatliga oförbukade bidrag förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall:
inom 3 mån 3 mån - 1 år 1 år - 3 år mer än 3 år Summa

2 567 4 631 3 749 34 10 981

Vid framtagandet av tidsintervallen har projekten med oförbrukade bidrag analyserats individuellt.
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Bilaga 1 Redovisning av takbelopp 

Tabell 1 Redovisning av antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2013-01-01 - 2013-12-31
Enligt bilaga 2. Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för
dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utfall Utfall HST HPR Utfall
HST HPR Ersättn. Ersättn. total

Utb. omr. (tkr) (tkr) ersättn
Humaniora 75 69 2 140 1 330 3 470
Samhällsvetenskap 502 400 14 240 7 706 21 947
Naturvetenskap 282 200 14 206 8 516 22 722
Teknik 1 732 1 520 87 272 64 560 151 832
Vård 369 357 19 747 16 568 36 316
Medicin 73 69 4 382 5 043 9 425
Summa 3 034 2 616 141 987 103 724 245 711

262 198
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 16 487

Takbelopp (tkr)



Bilaga 1
Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)
Belopp i tkr

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 262 198
Ev. ingående anslagssparande 0
Summa (A) 262 198

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 926
Utfall total ersättning enligt tabell 1 245 711
 + Ev. ingående överproduktion 26 954
Summa (B) 273 591

Summa (A-B) 1. -11 393

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0
 - Ev.anslagssparande över 10% av takbeloppet 2. 0
Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 11 393
 - Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet (not 2) 0
Utgående överproduktion 11 393

2. Den del av anslagssparandet  respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla
utan regeringens godkännande.
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