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I N L E D N I N G

2017 firar Högskolan i Gävle sitt 40 års-jubileum. Inför 25 års-jubileet 2002 skrev den  

förra rektorn Birgitta Stymne en jubileumsskrift om Högskolan åren 1977 till 2002.  

I den beskriver hon initierat Högskolans tillkomst i samband med högskole reformen 1977, 

verksamheten vid Högskolan i Gävle/Sandviken fram till 1989 då Wenche Nerdrum-Ullman 

var rektor och åren 1989 till 2001 då hon själv som  rektor ledde Högskolans verksamhet. 

Sedan hösten 1995 är utbildningarna koncentrerade till Högskolans campus i Gävle.  

1998 antogs namnet Högskolan i Gävle

 När jag i samband med min pensionering 2012 tog upp frågan om en fortsatt beskrivning 

av verksamheten vid Högskolan i Gävle åren efter 2001 fanns ingen tanke på något lika  

initierat och engagerat som Birgitta Stymnes skrift. Jag hade arbetat nära Birgitta Stymne  

sedan 1994 och kan vittna om hennes genuina intresse för Högskolans verksamhet och  

utveckling. Det borde helt enkelt finnas någon form av sammanställning, om än enklare,  

över vad som hänt i Högskolan sedan dess.

 Jag fortsatte arbeta deltid efter pensionering men lämnade mitt arbetsrum 2015.  

Ett omfattande material fick följa med hem till Kilafors. I själva verket alldeles för omfattande.  

När jag grävt i det så har insikten vuxit att det inte går att vara detaljerad om jag ska gå i land 

med uppgiften. Det har varit nödvändigt att höja blicken och försöka göra ett urval som  

läsarna förhoppningsvis ändå kan känna igen. Mitt urval präglas naturligtvis av det perspektiv 

på Högskolan som jag har. Jag har arbetat i rektorernas närhet väsentligen som kanslichef 

i rektors kansli och avslutningsvis som rektorsråd. Jag har använt mig av styrelseprotokoll, 

årsredovisningar, budgetunderlag och liknande officiella handlingar, men som sagt gjort mitt 

urval och kompletterat med annat som jag funnit intressant i min samling av underlag.  

Det svåra har egentligen inte varit att skriva utan att välja vad som inte ska komma med i 

texten.

 Högskolan har viktiga uppgifter. Den ger högre utbildning på olika nivåer, bedriver  

forskning och samverkan med det omgivande samhället. Under de aktuella åren har upp till 

600 lärare och andra anställda varit verksamma dagligen vid Högskolan. Därtill har tusentals  

studenter ägnat sig åt sin utbildning under samma tid. Professionella lärare med stort eget 

ansvar står tillsammans med studenterna för själva kärnan i verksamheten. Då inser man att 

det finns många perspektiv som kan läggas på 15 års verksamhet i Högskolan och fler  

historier att berätta.

 Det är med viss tvekan som jag betraktar denna skrift som en jubileumsskrift. I vart fall 

inte självständig. Den som vill få en mer heltäckande bild av Högskolan i Gävle sedan  

tillkomsten 1977 bör börja med att läsa Birgitta Stymnes skrift.



4

Högskolans styrelse

Högskolans högsta ledning består av Högskolestyrelsen och 

rektor. Styrelsen ska, som det heter i högskolelagen, ha inse

ende över högskolans alla angelägenheter och svara för att 

dess uppgifter fullgörs. Högskolans fortlöpande verksam

het leder och ansvarar rektor för. I ledningen finns också 

en ställföreträdare för rektor, på Högskolan i Gävle och på 

många andra håll benämnd prorektor. 

 Ansvar fördelas på många i högskolan. Det sker genom 

organiseringen av verksamheten. Grundläggande är att hög

skolan är en kunskapsintensiv och professionell organisa

tion. Lärare ansvarar för undervisningen och forskare för 

sin forskning. Man ska inte heller glömma studenterna som 

också har ett betydande  ansvar för sin utbildning och lägger 

ner ett stort arbete på den.

 Högskolestyrelsen, med övergripande ansvar för Hög

skolans verksamhet, har under de aktuella åren bestått av 

ordföranden och ytterligare sju ledamöter som företräda

re för allmänna intressen, rektor, tre ledamöter utsedda av  

lärarna genom val och tre ledamöter utsedda av studenterna.  

  Ordförande i Högskolestyrelsen var sedan 1998 Thorsten 

 Andersson från Rammsjö, Torekov i Skåne. Han hade tidigare 

varit landshövding på Gotland. Han lämnade styrelsen vid 

utgången av 2002 och kom därefter bli styrelseordförande 

vid Högskolan i Halmstad. Han efterträddes av förre lands

H Ö G S K O L A N S  L E D N I N G
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             Leif Svensson, rektor 1 juli 2001 –  30 juni 2008

hövdingen  i Gävleborgs län Lars Eric Ericsson, Järvsö som 
var Högskolans styrelseordförande 2003 fram till maj 2013. 
Under perioden maj 2013 till maj 2016 var förre general
direktören Mats Sjöstrand, Järfälla, styrelsens ordförande. 
När han lämnade styrelsen efterträddes han av regionrådet 
Carina Blank, Gävle.

Högskolans rektorer

Regeringen beslutade i mars 2001, efter Högskolestyrelsens 
förslag, att anställa docenten Leif Svensson som rektor vid 
Högskolan i Gävle för sexårsperioden 1 juli 2001–30 juni 
2007. Leif Svensson kom från Lunds universitet och var där 
vicerektor för grundutbildning. Han hade bl.a. varit verksam 
vid ingenjörsutbildningen i Helsingborg. Han var professors
kompetent i såväl matematik som geodesi och hade tidigare 
också arbetat en kortare period vid Lantmäteriet i Gävle.
 Lunds universitet beslutade i juni 2004 att befodra Leif 
Svensson till professor i matematik. Han var då tjänstledig 
från universitetet. I enlighet med hans önskemål framställde  
Högskolestyrelsen i mars 2006 om regeringens tillstånd 
om undantag från reglerna om anställningsförfarande för 
att kunna anställa honom som professor i matematik vid 
Högskolan i Gävle. Så skedde också och han skulle därmed 
även tillföra Högskolan värdefull kompetens i en framtida 
lärargärning.
 Leif Svenssons förordnande som rektors förlängdes efter 
förslag från Högskolestyrelsen till att även omfatta perioden 
1 juli 2007 till 1 juli 2008. Han övergick därefter till sin 
anställning som professor vid Högskolan. Han återvände till 
Skåne i samband med pensioneringen. 
 Högskolestyrelsen beslutade efter Leif Svenssons till
träde som rektor att utse universitetslektor fil.dr. Gabriella 
Åhmansson till prorektor. Hon kom att tjänstgöra som till
förordnad rektor under en period då Leif Svensson drabbats 
av sjukdom. Bo Malmström ersatte henne som vikarie
rande prorektor. Han hade tidigare varit prorektor under 
en del av Birgitta Stymnes rektorsperiod. När Gabriella 
Åhmansson senare lämnade sin anställning i Högskolan  
kom Bo Malmström att på nytt utses till prorektor.            Maj-Britt Johansson, rektor 1 juli 2008 – 30 juni 2017
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Under åren 2002 till 2008 fortsatte Högskolans utveck
ling. Viktiga händelser under dessa år var övertagandet 
av ansvaret för verksamheten vid Centrum för belastnings
skadeforskning, tillkomsten av ett nytt bibliotek, an
sökningarna om rätten till forskarutbildningen inom  
vetenskapsområdena Teknik respektive Humaniorasam
hällsvetenskap och miljöcertifieringen av Högskolan. Under 
dessa år tillkom också Teknikparken i Gävle, som Högskolan 
samarbetat med. Utbildningarna förändrades genom an
passningen till Bolognaöverenskommelsen. Projektbaserad 
utbildning tillkom under dessa år.
 Vårvintern 2008 utsåg regeringen, i enlighet med Hög
skolestyrelsens förslag, professor MajBritt Johansson att 
efterträda Leif Svensson som Högskolans rektor för sexårs
perioden juli 2008 – juni 2014. MajBritt Johansson är pro
fessor i skoglig marklära och har varit verksam vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Uppsala bl.a. som prefekt vid Institu
tionen för Skoglig marklära.
 Hon har också en stark anknytning till länet då hon vuxit 
upp och gått i skolan i Hälsingland. Hon har också varit 
bosatt i Sandviken och studerat på gymnasiet där. MajBritt 
Johansson blev Högskolans fjärde rektor sedan tillkomsten 
1977 och bland dem den tredje kvinnan på posten. Inför 

förordnandetidens utgång i juli 2014 förlängdes MajBritt 
Johanssons rektorsuppdrag till att omfatta ytterligare tre år 
till och med juni 2017.
 Agr.dr. Svante Brunåker utnämndes till prorektor och 
verkade som sådan till mars 2013 då han tillträtt som chef 
för Akademin för utbildning och ekonomi. Han efterträd
des av tekn.dr. Camilla Niss, som var prorektor mellan 
mars 2013 och december 2015. Hon efterträddes i sin tur 
som prorektor av professor Nader Ahmadi.
 Perioden 2008–2016, under MajBritt Johanssons år 
som rektor, kännetecknas av Högskolans starka utveck
ling. Viktiga händelsen under denna period kom att bli en 
genomgripande förändring av organiseringen av Högskolans 
kärnverksamhet från institution till akademi, formuleringen 
av en ny vision och verksamhetsidé om den hållbara livs
miljön för människan och att Högskolan fick rätten till 
egen forskarutbildning inom de två områdena Byggd miljö 
och Hälsofrämjande arbetsliv. En ny lärarutbildning in
fördes, utbildningsutbudet koncentrerades och antalet 
sökande steg kraftigt. En ny laboratoriebyggnad togs i 
bruk och Cooputbildningar i samverkan med arbetslivet 
introducerades.
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V I S I O N E R  O C H  L Å N G S I K T I G A  M Å L

I sin första årsredovisning, den för år 2002, skrev Leif  
Svensson att Högskolan i Gävle är till för att ge alla  
regionens medborgare de bästa möjligheterna till högre ut
bildning. Utbildningen ska vara av minst lika kvalitet som i 
landet i övrigt. Högskolan ska sörja för att behovet av väl
utbildad arbetskraft i regionen tillfredsställs och Högskolan 
ska vara en aktiv part i samverkan med näringsliv och sam
hälle och medverka till att skapa sysselsättning och tillväxt.
 Visionen från 1999 om att Högskolan skulle utvecklas 
till ett universitet gällde och präglade utvecklingsplanerna.  
Bland annat skulle utbildning, forskning och forskar
utbildning, bibliotek och arbetsformer utvecklas så att 
Högskolan i Gävle skulle bli ett universitet. Högskolans  

inriktning skulle vara förankrad såväl i omgivande sam
hälle som i vetenskapssamhället. Områden av excel
lens skulle utvecklas och ge en stark nationell profil till 
det blivande universitetet. Forskningen skulle fördjupas 
inom valda områden och vara Högskolans forskningsprofil  
samtidigt som samarbetet med andra lärosäten skulle vara 
utvecklat, särskilt med Uppsala universitet och med Tekniska 
Högskolan i  Stockholm, KTH. För forskarutbildningen skulle 
vetenskapsområden etableras, först Teknik och Humaniora 
samhällsvetenskap. Möjligheten att ge egen forskarutbildning 
var universitetsvisionens verkliga kärnpunkt.
 Efter den forskningspolitiska propositionen 2005 
(2004/05:80) stod det klart att det av främst statsfinansiella 
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skäl knappast var aktuellt att fler högskolor skulle få veten
skapsområden eller bli universitet. Det ledde till en diskus
sion om hur Högskolans vision skulle tolkas och om hur 
målen för verksamheten skulle formuleras. Forskarutbild
ningen var fortfarande mycket viktig liksom en tydlig profi
lering inom utbildning och forskning. Högskola hade också 
sedan 2005 utvecklat projektbaserad utbildning, som väckt 
studenternas intresse.
 I februari 2006 beslutade styrelsen om nya verksam
hetsmål för Högskolan. Föreställningen om det blivande 
universitetet  levde fortfarande och Högskolans ambition 
för de kommande åren sammanfattades på följande sätt. 
Högskolan skulle utvecklas till ett ”Universitetet med stark 
profil som erbjuder projektbaserad utbildning på grundnivå 
i samverkan med regionen/arbetsmarknaden och avancerad 
utbildning och forskarutbildning i samarbete med andra 
lärosäten”. 
 Delmålen handlade om ökad forskningsvolym inom pro
filområden, fler projektbaserade utbildningsprogram, ökad 
tillgång till utbildning på avancerad nivå och forskarnivå 
för studenterna, ökad samverkan i anslutning till projektba
serad utbildning, god utbildningskvalitet, stärkt profilering 
och främjad förnyelse i alla verksamhet.
 Insikten om att Högskolan behövde en ny vision växte 
dock. Under våren 2007 aviserades att en framtidsgrupp 
skulle tillsättas för att ta fram diskussionsunderlag inför en 
ny vision för Högskolan. Gruppen tillsattes i augusti 2007 
och skulle redovisa sina slutsatser i juni 2008. Inledningsvis 
hölls tre öppna temaseminarier om aktuella utvecklings
frågor på högskoleområdet med exempel från andra läro
säten. Man diskuterade ”Att bli universitet” (Stavanger),  
”Schools” som organisationsform (Örebro) och ”Profile
ring” (Halmstad). Gruppen arbetade ambitiöst, samrådde 
såväl internt i Högskolan som externt. Man diskuterade 
också trenderna i omvärlden och Högskolans kärnvärden. 
 I början av maj 2008 redovisades resultatet av arbetet 
genom att tre scenarier presenterades.  Det första beskrev en 
”Högskola i regional samverkan för kunskap i praktiken”, 
som tog sin utgångspunkt i högskolans samverkansuppgift. 

Utbildningen skulle ge yrkesrelevant utbildning utifrån regi
onens behov och forskningsprojekten skulle inspireras av 
viktiga frågor i regionen. Det andra scenariot rubricerades 
”Tematisk högskola med regionalt fundament och interna
tionella tentakler”. Det utmärktes av ett hälsofrämjande 
tema, som skulle prägla utbildning och forskning och såväl 
studiemiljön som den yttre miljön skulle vara hälsofräm
jande och hållbar. Samarbetet med andra lärosäten skulle ut
vecklas mot s.k. tematiska allianser. Det tredje scenariot fick 
beteckningen ”Universitet i koalition med internationellt  
fokus”. Tanken i detta alternativ var att Högskolan i Gävle 
skulle ingå i en nordisk universitetskoalition. Universitetet 
skulle ha inriktning på forskning, utbildning och samver
kan inom tre områden där Norden har en stark ställning; 
hållbar utveckling, socialt ansvar och innovation. I Gävle 
skulle inriktningen präglas av styrkeområdena byggd miljö 
och hälsofrämjande arbetsliv. 
 Det tre olika framtidsbilderna var skissartade och täm
ligen olika. Syftet med arbetet hade ju varit att ta fram dis
kussionsunderlag och därför kunde det inte ligga till grund 
för ett beslut i närtid om en ny vision för Högskolan. Ytterli
gare arbete skulle krävas. Därtill presenterades diskussions
underlaget endast två månader före utgången av rektor Leif 
Svensson mandatperiod.  Arbetet med underlagen till en ny 
vision fortsatte dock och på Högskolestyrelsens december
sammanträde 2008 presenterades en promemoria om Hög
skolans kärnvärden och vision. Här diskuterades utbildning 
och forskning, studenterna, samverkan, ett aktivt campus 
och en attraktiv arbetsplats. Planen var då att ett konkret 
förslag skulle presenteras i februari 2009.
 Den nya rektorn MajBritt Johansson hade tillträtt 1 juli 
2008. Hon kom inledningsvis att göra andra prioriteringar. 
Redan första året kom frågan om Högskolans organisation 
upp på dagordningen. Den kom att leda till en stor och in
gripande förändring från årsskiftet 2009/10. Mer om detta 
senare.  
 Under 2010 då den nya organisationen tagits i bruk 
aktuali serades på nytt frågan om Högskolans vision. Rektor 
utarbetade tillsammans med akademicheferna ett förslag till 
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ny verksamhetsidé och vision. Det nya förslaget till verk
samhetsidé och vision var klart annorlunda utformat än den 
tidigare universitetsvisionen. Denna var förhållandevis lång 
och beskrev ett antal utvecklingsambitioner som skulle leda 
till målet att Högskolan skulle bli ett universitet. Det var just 
universitetsmålet som kom att karaktärisera visionen. Nu 
formulerades en verksamhetsidé i en mening och en obetyd
ligt längre vision. Poängen med en kort och kärnfull formu
lering var att den skulle vara lätt att komma ihåg och lätt att 
kommunicera. Visionsfrågan kom också att diskuteras på 
styrelsens tvådagarssammanträde i oktober 2010. Förslaget 
remissbehandlades inom Högskolan och fick väsentligen ett 
positivt mottagande även om det också fanns förslag till för
ändringar.
 Högskolestyrelsen beslutade i april 2011 att fastställa 
förslagen och rektor fick i uppdrag att implementera den 
nya verksamhetsidén och visionen, vilket återrapporterades 
till Högskolestyrelsen i juni 2011.

Högskolans nya verksamhetsidé formulerades på följande 
sätt. 

”Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och  

utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.”

Den nya visionen uttryckte Högskolans ambition för kom
mande år enligt följande.

”Högskolan i Gävle har en ledande position  

inom utbildning och forskning för 

en hållbar livsmiljö för människan.”

Högskolestyrelsen beslutade samtidigt om nya mål för verk
samheten. Dessa var

”Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion 
med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet 
samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle: 

 Ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller 
samhällets behov av kompetens på lokal, regional och 
nationell nivå och efterfrågas av studenterna,

	Utbildningar på grund och avancerad nivå inom våra 
starka områden,

 Forskning och forskarutbildning av hög internationell 
klass inom våra profilområden,

 Stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom 
flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter i 
tid och rum,

 En attraktiv och stimulerande arbets och lärandemiljö 
med tydliga internationella inslag.

 Verksamheten håller hög internationell kvalitet och  
bidrar till en effektiv resursanvändning samt en hållbar 
samhällsutveckling.”

När man ser tillbaka på de tre alternativa scenarierna, som 
presenterades inför sommaren 2008, kan man finna inslag 
väl i linje med den nya verksamhetsidén och visionen, som 
betydelsen av samverkan, professionsutbildningar, en hälso
främjande inriktning och hållbar utveckling.
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Kärnverksamheterna  
utbi ldning och forskning

Birgitta Stymne hade tidigt förändrat organiseringen av 
ansvaret för Högskolans kärnverksamhet, utbildning och 
forskning. En för högskoleområdet då typisk institutions
modell hade införts. Det vanliga vid universiteten var insti
tutioner med ansvar för ett ämne. Vid Högskolan anpassades 
modellen av storleksskäl så att en institution ansvarade för 
fler än ett ämne.
 Högskolan bedrev sedan 1993 sin kärnverksam
het, utbildning och forskning, vid fem institutioner med 
 ämnesavdelningar. I början av 2000talet var antalet sex. 
Institutionerna var då följande.

Institutionen för ekonomi, med ämnesavdelningarna 

 Företagsekonomi

 Juridik 

 Nationalekonomi 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap,  
med ämnesavdelningarna

 Historia och statsvetenskap

 Kulturvetenskap

 Litteraturvetenskap och svenska språket

 Media och kommunikationsvetenskap

 Moderna språk

 Religionsvetenskap

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap,  
med ämnesavdelningarna 

 Datavetenskap 

 Matematik och statistik

 Naturvetenskap 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi  
med ämnesavdelningarna 

 Didaktik

 Pedagogik 

 Psykologi 

 Samhällshälsa (främst inriktad mot folkhälsoområdet)

Institutionen för teknik och byggd miljö  
med ämnesavdelningarna

 Byggnadskvalitet 

 Inomhusmiljö 

 Elektronik

 Energi och maskinteknik 

 Industriell ekonomi

 Samhällsbyggnad  

Institutionen för vårdvetenskap och sociolog  
med ämnesavdelningarna

 Medicinsk vetenskap 

 Sociologi

 Vårdvetenskap

H Ö G S K O L A N S  O R G A N I S AT I O N
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Institutionerna för teknik och byggd miljö respektive för 
vårdvetenskap och sociologi hade båda bildats 2002. I det 
förra fallet efter sammanslagningen av teknikinstitutionen 
med institutionen för Byggd Miljö i Gävle (BMG) och i det 
senare efter integrationen av den tidigare Vårdhögskolan.
 Institutionerna hade 50 till 100 anställda lärare och 
admini strativ personal. För ledningen av arbetet svarade 
institutionsstyrelser och prefekter. Institutionsstyrelserna 
var s.k. särskilda organ som bestod av lärare, studenter och 
administrativ personal. De delade ansvaret för grundutbild
ningen med grundutbildningsnämnden genom att besluta 
om utbildningen på kursnivå medan nämnden ansvarade 
för utbildningsprogrammen. Syftet med de särskilda orga
nen var just att ge en form för den s.k. kollegiala styrningen 
av kärnverksamheten, d.v.s. främst lärares men även studen
ters inflytande över innehåll och former för utbildning och 
forskning.

Vid sidan av institutionsorganisationen hade Högskolan 
också skapat särskilda centrumbildningar. Dessa enheter var 
tillkomna främst för forskningsverksamhet och inrättades 
direkt under rektor vid sidan av institutionerna. I utbild
ningsfrågor samarbetade centrumbildningarna med berörda 
institutioner.
 Högskolan hade sedan 2000 en centrumbildning inrik
tad på forskning inom området Geografiska informations
system, GISinstitutet i Gävle. Institutet var frukten av ett 
nära samarbete främst med Lantmäteriet i Gävle. Bengt 
Rydstedt, verksam vid Lantmäteriet utnämndes till adjung
erad professor vid Högskolan i samarbete med universiteten 
i Uppsala och Lund redan 1995. Han spelade en viktig roll 
för etableringen av detta verksamhetsområde först genom 
skapandet av Gävle GISgrupp, ett samarbete mellan flera  
verksamheter i Gävle och senare genom tillkomsten av 
 institutet.

 Högskolan i Gävle 2001
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Belastningsskadecentrum inrättades 2002 som en centrum
bildning efter en överenskommelse med Arbetslivsinstitutet 
och beslut i Högskolestyrelsen. Belastningsskadecentrum, 
som bytte  namn till Centrum för belastningsskadeforskning 
2007, inrättades också direkt under rektor, hade egen sty
relse och sin verksamhet helt inriktad på forskning. Förste 
ordförande i styrelsen blev Lars Eric Ericsson. När denne 
tillträdde som ordförande i Högskolestyrelsen efterträddes 
han av riksdagsman Per Olov Svensson från Ljusdal.
 Ett annat exempel på organisatoriska enheter vid sidan 
av institutionsorganisationen var Tjänsteforum som verka
de under åren 1998 till 2003. Tjänsteforum hade också en 
extern styrelsen och var inriktat på samverkansaktiviteter 
i syfte att främja utvecklingen av tjänstenäringen i regio
nen. Det förekom också andra verksamheter som liknade 
centrumbildningar. De var vanligen inrättade inom en in
stitution och syftade första hand till att skapa former för 
utvecklad samverkan med omgivande samhälle inom ett av
gränsat område. 
 Högskolan hade vidtagit organisatoriska åtgärder i den 
kollegiala styrningen av verksamheten inför en framtid med 
forskarutbildning. Högskolan hade sedan 1995 en nämnd 
för grundutbildning och sedan 1999 en nämnd för forsk
ning, tidigare en FoUnämnd. Sedan 1 juli 2001 fanns också 
en lärarutbildningsnämnd, som tillkommit efter statsmak
ternas föreskrifter. Motivet för tillskapandet av den nämn
den var främst att stärka den vetenskapliga anknytningen i 
lärarutbildningen. Nämnderna var inrättade som särskilda 
organ och fungerade i princip som universitetens fakultets
nämnder. De båda första hade dock ansvar inom olika 
verksamhetsgrenar, grundutbildning respektive forskning. 
Ledamöter i nämnderna, de särskilda organen, var lärare 
och studenter, med majoritet för vetenskapligt kompetenta, 
d.v.s. forskarutbildade lärare.
 Som en förberedelse inför förvaltningen av en framtida 
forskarutbildningsrätt omskapades år 2002 grundutbild
ningsnämnden och forskningsnämnden till en nämnd för 
teknik och naturvetenskap (NTnämnden) och en nämnd 
för humaniorasamhällsvetenskap (HSnämnden). Det 
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nya var att respektive nämnd nu kollegialt skulle kunna 
ansvara för innehålls och kvalitetsfrågor inom såväl ut
bildning som forskning inom sitt vetenskapsområde. Till 
humaniorasamhällsvetenskap fördes vårdvetenskap (V). 
Den nämnden antog senare beteckningen HVSnämnden. 
Lärarutbildningsnämnden bestod oförändrad fram till 
2012 då den avvecklades och ansvaret övertogs av de båda 
andra nämnderna i tillämpliga delar.

Akademiorganisat ion från 2010

Endast drygt fem månader in på sitt rektorsförordnande 
aviserade MajBritt Johansson i början av december 2008 
på ett möte öppet för hela personalen att en organisationsö
versyn skulle företas. Det kan i efterhand betraktas som ett 
både djärvt och ambitiöst företag, som skulle komma att 
leda till mycket arbete och många diskussioner. Redan vid 
det första mötet presenterades fem scenarier och arbetsgrup
per tillsattes för respektive scenario. Två kom tidigt att falla 
bort på grund av bristande intresse. De tre kvarvarande var 
”Som nu fast bättre”, ”Akademier baserade på utbildning” 
respektive ”Akademier baserade på forskning”. Arbetsgrup
pernas uppdrag var att samla synpunkter och utveckla res
pektive scenario. Rapporter lämnades till rektor i slutet av 
februari 2009 och presenterades i mars på ett öppet möte i 
Högskolans aula.
 I nästa steg gavs ett uppdrag till två externa bedömare, 
Docent Agneta Stark, rektor vid Högskolan Dalarna och 
professor Anders Eriksson, prorektor vid Kungliga Tekniska  
Högskolan i Stockholm (KTH). Uppdraget innebar att de 
skulle kommentera Högskolans framtida organisation ge
nom att granska och bedöma arbetsgruppernas material och 
andra underlag om verksamheten, som institutionerna hade 
utarbetat. Bedömarnas slutsatser presenterades i månads
skiftet aprilmaj.  Man konstaterade att alla haft en möjlig
het att delta i en öppen process som inte styrts av ledningens 
preferenser. Sammanfattningsvis beskrevs problemen med 
den befintliga organisationen som ”trög” med brister i rör
lighet och anpassning till förändringar. Den ansågs också 
som ”tung” med alltför många beslutsorgan på olika nivåer 

och alltför kostsam. Den kanske allvarligaste kritiken var 
att Högskolan inte uppfattades som en, utan flera verksam
heter i behov av gemensam vision, gemensamt mål och ge
mensamma regler och rutiner.
 I april 2009 tillsatte rektor en arbetsgrupp bestående av 
prefekterna Nader Ahmadi och Åsa Morberg, universitets
lektor Camilla Niss, administrative chefen Olle Sköld och 
studentkårens ordförande Jens Jesper Salö. Gruppens upp
gift var att bl.a. bedöma förutsättningar och behov av för
ändringar och att ge förslag på organisation av Högskolan 
i första hand avseende institutionsorganisationen. Arbets
gruppen lämnade, efter en analys och värdering av under
laget, sin rapport till rektor i början av maj. Arbetsgruppen 
förordande scenario 2 ”Akademier baserade på utbildning” 
som ny grundorganisation. Det alternativet, hade de externa 
bedömarna menat, skulle inte vara negativ för forskningens 
utveckling. Arbetsgruppen föreslog att en ny organisation 
skulle införas så snart som möjligt och förordade således att 
tre utbildningsakademier skulle inrättas.  
 I juni 2009 beslutade Högskolestyrelsen ge rektor i upp
drag driva organisationsarbetet vidare med inriktning att 
Högskolan skulle organiseras i tre akademier baserade på 
utbildning samt att Högskolan skulle ha en utbildnings och 
forskningsnämnd och tills vidare en lärarutbildningsnämnd 
och att den nya organisationen skulle träda i kraft 1 januari 
2010. Till beslutet fogades ett yttrande från ledamoten Alan 
Shima och en protokollsanteckning från personalföreträ
darna. I båda framfördes att mycket arbete återstod för att 
skapa den nya akademierna och klarläggande av beslutets 
konsekvenser samt betänksamhet mot att Högskolan i fort
sättningen endast skulle ha en utbildnings och forsknings
nämnd.
 Efter sommaren utsåg rektor de tre ordförandena i ut
bildnings och forskningsnämnderna Elisabeth Björklund 
(LuN), Bahram Moshfegh (NTnämnden) och Agneta Ney 
(HVSnämnden) till samordnare för det fortsatta arbetet. 
Uppgiften var att ge förslag på ämnesfördelningen för aka
demierna med beaktande av forskningsprofilerna, att föreslå 
namnen på akademierna, akademiernas inre organisation 
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och utbildningsprogrammens hemvist. Samordnarna läm
nade sin första rapport i slutet av september. I denna före
slog man följande beteckningar ”Akademin för industriell 
utveckling och hållbart samhälle”, ”Akademin för hälsa och 
socialt arbete” samt ”Akademin för humaniora, natur och 
samhällsvetenskap” med tillhörande fördelning av de aka
demiska ämnena. Förslaget väckte diskussion särskild av
seende placeringen av ekonomiämnena i den förstnämnda 
akademin respektive de naturvetenskapliga ämnena i den 
sistnämnda.
 Efter ytterligare beredning beslutade Högskolestyrelsen 
i början av oktober att inrätta tre akademier i stället för 
de befintliga institutionerna. Akademierna skulle ledas av 
 akademichefer med ett akademiråd, som skulle utses av rek
tor. Centrumbildningarna GISinstitutet respektive Centrum 
för belastningsskadeforskning skulle införlivas med berörda   
institutioner och styrelserna ersättas med råd. Vidare be

slutades om fördelningen av ämnen enligt förslag förut
om avseende biologi, fysik och kemi som skulle tillföras  
”Akademin för industriell utveckling och hållbart samhälle”.  
Rektor fick i uppdrag att ytterligare bereda hemvisten för 
ekonomiämnen inklusive juridik. Styrelsen beslutade också 
att en nämnd för forskning och utbildning skulle ersätta de 
befintliga. Den nya organisationen skulle införas 1 januari 
2010.
 Vid Högskolestyrelsens nästa sammanträde i slutet av 
november 2009 beslutades slutgiltigt om den nya akademi
organisationen. Akademiernas namn fastställdes, ekonomi
ämnena och juridiken fick sin slutliga placering och 
akademiernas inre organisation fastställdes. Vidare beslu
tades att akademierna skulle ha ansvaret för utbildnings
programmen. Det senare innebar att det sedan länge 
etablerade centrala ansvaret för utbildningsprogrammen, 
den s.k. programorganisationen, upphörde.

 Nader Ahmadi AHA, Bengt Eriksson ATM och Åsa Morberg AUE, akademichefer 2010
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Den nya organisationen för genomförandet av kärnverk
samheten utbildning och forskning fick följande utformning

Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA)

 Avdelningen för belastningsskadeforskning/CBF

 Avdelningen för psykologi och sociologi/socialt arbete

 Avdelningen för hälsovetenskap

Akademin för teknik och miljö (ATM)

 Avdelningen för bygg, energi och miljöteknik

 Avdelningen för industriell ekonomi och samhälls  
 byggnad

 Avdelningen för elektronik, matematik och natur   
 vetenskap

Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)

 Avdelningen för ekonomi

 Avdelningen för humaniora

 Avdelningen för religions och utbildningsvetenskap

Under hösten 2009 utsåg rektor chefer för de nya akademierna.  
Dessa blev Nader Ahmadi AHA, Bengt Eriksson ATM och Åsa 
Morberg AUE. Akademicheferna arbetade under senhösten  
med bemanningsfrågor och annan verksamhetsplanering in
för nyåret 2010 då den nya organisationen trädde i kraft. I 
samband med den nya organisationen satsade Högskolan 
på en ambitiös och omfattande utbildning för alla chefer.
 Ett mycket omfattande arbete utfördes under 2009 för 
att utveckla Högskolans nya organisation. Många anställda  
deltog i detta arbete. Det diskuterades, skrevs och före
slogs. Resultatet blev ingripande för Högskolan. Även om 
organisationen under åren anpassats på olika sätt kan inget 
jäm föras med de beslut som togs hösten 2009 sedan den 
tidigare institutionsorganisationen infördes 1993. Ändå var 
allt inte färdigt. De humanistiska ämnena vid Akademin för 
utbildning och ekonomi blev under 2010 föremål för en sär
skild översyn. Förre rektorn vid Umeå universitet, professor 
IngeBert Täljedal, gjorde under sommaren och hösten en 
analys av humanioras betydelse och finansiering vid Hög
skolan. Den kom tillsammans med ytterligare underlag till 

grund för anpassningar i verksamheten vid akademin. Den 
stora organisationsförändringen kom senare  också att bli 
föremål för utvärdering.
 Viktiga utredningar om högskolorna väntade på reger
ingens beredning och det återstod även att anpassa Hög
skolan centrala förvaltning till de nya organiseringen av 
kärnverksamheten.

Ny regler ing av  
högskoleverksamheten

Sommaren 2010 antog riksdagen propositionen ”En akade
mi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor” (prop. 
2009/2010:149). Två utredningar hade lämnat underlag och 
förslag, som regeringen tagit ställning till i propositionen. 
Befattningsutredningen hade arbetat med lärarbefattningar
na och lämnat betänkandet ”Karriär för kvalitet”. Autono
miutredningen hade presenterat betänkandet ”Självständiga 
lärosäten”, som lett fram till en departementspromemoria 
med förslag om ökad organisatorisk frihet för de statliga 
lärosätena.
 Till de största förändringarna som trädde i kraft 2011 
hörde att all reglering av universitetens fakultetsnämnder 
och högskolornas särskilda organ togs bort. Lärosätenas 
handlingsfrihet när det gällde den interna organisationen 
ökade på detta sätt. Samtidigt framhölls det i propositionen 
att det var angeläget att på lämpligt sätt tillvarata lärares och 
forskares kompetens i beslutsfattande och att det skulle fin
nas former för deras påverkan på verksamheten, inte minst 
innehållet i utbildning och forskning. Detta uttrycktes genom 
en ny bestämmelse om att beslut om uppläggningen, genom
förande eller kvalitet i utbildningen respektive organisation 
av eller kvalitet i forskningen skulle fattas av personer med  
vetenskaplig kompetens. Sådana beslut kunde nu fattas av 
en person som hade vetenskaplig kompetens, men om be
sluten fattades i grupp skulle majoriteten av beslutsfattarna 
ha sådan kompetens. Studenterna skulle ha fortsatt rätt att 
vara representerade vid beredning eller beslut om utbild
ningen eller studenternas situation.
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Högskolans nya organisation från 2010 hade när det gällde 
kollegiala organ utgått från den tidigare regleringen, som 
redan lämnat stort utrymme för Högskolan att utforma den 
interna organisationen. Man fann att den nya akademior
ganisationen och införandet av en nämnd för utbildning 
och forskning var helt förenlig med de nya bestämmelserna. 
Ytterligare justeringar var därför inte nödvändiga. När det 
gällde formerna för anställning gjordes det dock en anpass
ning av den s.k. anställningsordningen.

Förvaltningen

En statlig högskola är också en myndighet även om aka
demisk utbildning och forskning i sig inte kan beskrivas 
som traditionella myndighetsuppgifter. Det handlar mera 
om att Högskolan är en självständig del av staten med 
dessa särskiljande uppgifter. Verksamheten finansieras  
väsentligen med statliga anslag över statsbudgeten och till 
stor del för forskningen även av andra statliga anslag som 
härrör från statsbudgeten. Därtill finns en uppsättning 
författningsregler som ska iakttas inte minst när det gäl
ler studenterna, ekonomin och personaladministrationen.  
Av dessa skäl och för att ge service och stöd till högsko
lans ledning, till utbildning och forskning och inte minst 
till studenterna avsätter högskolan medel för en särskild 
förvaltningsorganisation.
 Länge hade den gemensamma förvaltningen en traditio
nell utformning. Det fanns en administrativ avdelning som 
hanterade ekonomi, personal, IT och inköpsfrågor och 
lokaler och service liksom registraturen. Den studerandead
ministrativ avdelning hanterade antagningsärenden m.m., 
schemaläggning, studentrekrytering, studievägledning, stu
denthälsa och utbildningsinformation. Därtill fanns rektors 
kansli som samlade utbildningschefen med programansva
riga och programkansli, forskningssekretariat, pedagogiskt 
utvecklingscentrum och den särskilda samverkansenheten 
Kontakttorget. Alla tre enheterna var direkt underställda rektor. 
 År 2006 infördes en samlad organisation av den ge
mensamma förvaltningen under en förvaltningschef. För
valtningen kom att innehålla flera underavdelningar: ett 

ledningskansli, personalavdelning, ekonomi och plane
ringsavdelning, avdelningen för studentservice, avdelningen 
för lokaler och service, ITavdelningen och en nybildad av
delning för kommunikation och samverkan. Kontakttorget, 
som tidigare rapporterat direkt till rektor blev nu en del av 
den nya kommunikationsavdelningen.
 Utbildnings och forskningskansliet, tidigare del av rek
tors kansli, som arbetade med stöd till utbildnings och 
forskningsnämnderna och institutionernas utbildnings och 
forskningsverksamhet, förblev oförändrat inordnat direkt 
under rektor.
 Länge gällde besparingskrav eller effektiviseringskrav 
på 2 procent årligen för Högskolan som för andra delar av 
statsförvaltningen. Åren 2005 – 2006 gällde 3 procent be
sparing årligen. Då tillsattes också en särskild effektivise
ringsgrupp under ledning av förvaltningschefen Marianne 
Viktorin. Målet var att se bredare på möjligheterna till ef
fektivisering än årliga procentuella besparingar så att kost
naderna kunde reduceras med 10 mnkr.
 Under sommarmånaderna 2009 då arbetet med den 
nya organiseringen av kärnverksamheten pågick tillsatte 
rektor Johansson en arbetsgrupp med uppgift att se över 
den gemensamma administrationen. En rapport lämnades i 
september 2009. Gruppen kom bl.a. att diskutera vilka ru
tiner som borde centraliseras respektive decentraliseras för 
att medverka till en kostnadseffektiv förvaltning. Gruppen 
konstaterade att en omfattande decentralisering av ansvar 
och befogenheter varit nödvändig under de mycket expan
siva åren mellan 1997 och 2006 då verksamheten nästan 
tredubblats. Nu fanns behov av ett mer standardiserat ar
betssätt för att åstadkomma en kostnadseffektiv adminis
tration och frågan om centralisering av arbetet på vissa 
områden aktualiserades. Gruppen framhöll det angelägna i 
att mera se till utveckling av en gemensam administration av 
verksamheten än den tidigare dominerande synen på en för
valtande uppgift. Det krävdes dock mer utvecklingsarbete 
för ställningstagande till centralisering och om administrativ 
stödpersonal skulle underställas enheter i den gemensamma 
administrationen.
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Dåvarande förvaltningschefen Eva Fors fick i november 
2009 rektors uppdrag att se över funktionerna för stöd och 
administration inom Högskolan. På hennes förslag beslu
tade rektor i januari 2010 att utbildnings och forsknings
kansliet också skulle ansvara för att samordna Högskolans 
kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingsarbete. I maj 
2010 beslutades att utbildnings och forskningskansliet 
även skulle hantera strategiska internationaliserings frågor 
och bereda disciplinärenden, att ledningskansliet skulle av
vecklas inom förvaltningen, rektors kansli återuppstå samt 
att akademigemensamma kanslier skulle organiseras. 
 Arbetet med att utveckla och effektivisera administra
tionen fortsatte. Elisabeth Daunelius, ny förvaltningschef, 
lade i november 2012 fram förslaget till en ny organisering 
av förvaltningen. Det kom efter vissa justeringar innebära att 
förvaltningens avdelningar minskade till fyra enligt  följande.

Avdelningen för utbildningsstöd,  
 som svarar för studentservice

Avdelningen för infrastruktur,  
 som svarar för IT, säkerhet, telefoni, lokaler och service

Avdelningen för personal, ekonomi och planering

Avdelningen för kommunikation och strategiska relationer.

Verksamheten betecknades fortsättningsvis som Högskole
gemensam administration. Ambitionen att ansluta Högskolan  
till Statens servicecenter tillkännagavs liksom avsikten att 
intensifiera centraliseringen av administrativa funktioner. 
 Centraliseringen av administrationen genomfördes 2014. 
Den innebar att personal på akademierna som arbetade 

med ekonomi och personalfrågor samt med studentservice 
anslöts till avdelningarna för personal, ekonomi och pla
nering respektive avdelningen för studentstöd. Ett internt 
servicecenter etablerades för lönehantering och ekonomi
frågor. Även ITpersonal centraliserades. Högskolan skulle 
senare ansluta sig till Statens servicecenter, vilket innebär 
att service centret övertar arbetet med lönehantering och  
fakturor från Högskolan.
 Rektors kansli tillfördes i januari 2015 funktionerna i 
utbildnings och forskningskansliet samt från november 
2015 även controllerfunktionen. Det centrala stödet till 
sam verkan, till internationalisering och det nya innovations
kontoret organiserades i ett särskilt kansli under rektor från 
mars 2017. 

Undersökning av arbetsmi l jön

Den nya verksamhetsidén från 2011 satte människan i  
centrum och kunskapen om en hållbar livsmiljö skulle ut
vecklas. Den fick bäring också på medarbetarnas arbets
miljö och studenternas studiemiljö i fokus. Det fanns 
också skäl att följa upp den nya akademiorganisationen 
från 2010.  Dessa frågor uppmärksammades under 2011. 
År 2012 utropades till Högskolans ”arbetsmiljöår”. En 
ambitiös och omfattande arbetsmiljöundersökning genom
fördes hösten 2011 i samarbete med Karolinska institutet. 
Även Previa svarade för insatser för att utveckla arbets
miljön. Dessa undersökningar utgjorde grund för plane
ring och åtgärder inom respektive akademi och övriga 
organisatoriska enheter.
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U T B I L D N I N G

Bakgrund

I början av 2000talet drabbades Sverige liksom många 

andra länder av en lågkonjunktur när ITbubblan sprack. 

2008 inträffade finanskrisen som ledde till en omfattande 

lågkonjunktur. I Sverige sjönk BNP med 5 procent under 

2009. Ekonomin återhämtade sig med högre tillväxt 2010. 

Efter en ekonomisk inbromsning de följande åren fram till 

2014 förbättrades tillväxten för att 2015 och 2016 ligga 

på 4,1 respektive 3,3 procent (SCB).

 År 2002 låg arbetslösheten i Gävleborg på 6,8 pro

cent. Åren 2005 och 2009 översteg den 10 procent. 2007 

och 2008 var den nere på nivån för 2002 (6,5 resp. 6,7 

procent). 2015 uppgick den till 9,5 procent. För riket var 
siffran då 7,4 procent (SCB). Sammantaget låg arbetslös
hetssiffrorna i Gävleborg mellan 1 till 2 procentenheter 
högre än siffrorna för riket.
 Även om det totala arbetslöshetssiffrorna är höga så lig
ger arbetslösheten bland ungdomar i åldrarna 18 till 24 år 
på en rent besvärande hög nivå. I början av perioden 2002 
– 2016 översteg den 10 procent. Hösten 2016 rapporte
rade Arbetsförmedlingen att den uppgick till 20 procent i 
Gävleborg medan den i riket som helhet låg på 11,3 pro
cent (Arbetsmarknadsutsikterna 2016).
 Under åren 1995 till 2006 ledde Göran Persson den 
social demokratiska regeringen. För högskolornas del inne
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bar det att politiken präglades av en positiv inställning till 

fortsatt utbyggnad av verksamheten vid de s.k. nya högsko

lorna i landet. En ledstjärna var att 50 procent av en årskull 

skulle få en högre utbildning. Alliansregeringen som tillträde 

efter valet 2006 var också positiv till högre utbildning. Man 

ansåg dock att utbildningspolitiken alltför länge präglats av 

kvantitativ utbyggnad. Det nya perspektivet skulle nu i stället  

ligga på kvalitativ utbyggnad. 

 Alla former av utbildning är naturligtvis av betydelse för 

möjligheterna till arbete vare sig det handlar om anställ

ningar eller egen verksamhet. Traditionellt har utbildnings

nivå beskrivits som låg i Gävleborgs län och övergången till 

 högre studier lägre än i riket som helhet.

 Det besvärliga läget i regionen föranledde en delegation 

med representanter för kommunerna, landshövding Per Bill 

och rektor MajBritt Johansson att i november 2015 upp

vakta högskole och forskningsminister Helene Hellmark 

Knutsson och gymnasie och kunskapsminister Aida Had

zialic om behovet att höja utbildningsnivån och minska  

kompetensbristen i länet. Det saknades kvalificerade sö

kande till drygt vart fjärde jobb i det privata näringslivet 

och nära hälften av de offentliga arbetsgivarnas tjänster. 

Länet ville få till stånd fler utbildningsplatser på Högskolan  

så att fler gävleborgare kan läsa vidare och större möjlighe

ter att förlägga fler yrkeshögskoleplatser i länet (GD 2015

1115).

Utbi ldningens omfattning 

Omfattningen av utbildningen kan mätas på olika sätt. Man 

kan räkna studenter som individer som har registrerat sig 

för att läsa kurser eller utbildningsprogram på Högskolan. 

Man kan också räkna samman studenterna som läser på 

heltid och deltid till motsvarande antal studerande på hel

tid under ett år till s.k. helårsstudenter. Antalet registrerade 

studenter är alltid ett högre tal än helårsstudenter. Antalet 

studenter har varit växande under perioden.  2016 registre

rades det högsta antalet hittills då Högskolan i Gävle hade 

hela 17 000 studenter. 

Högskolans anslag till utbildningen baseras för ett visst år 

på antalet helårsstudenter inom skilda utbildningsområden 

och på antalet helårsprestationer samma år. Det senare be

räknas på antalet högskolepoäng som de studerande kan 

prestera på ett år. För utbildningsanslaget gäller dock ett 

takbelopp, som sätter den övre gränsen för hur stort anslag 

Högskolan kan få för ett år.

 Högskolans utbildningsanslag sätter således gränsen för 

hur stor utbildningsvolym Högskolan kan ha visst år.  Men 

hur mycket anslag Högskolan faktiskt får beror på hur 

många studenter som antas till utbildning och hur de lyckas 

med sina studieprestationer. Antalet personer som söker sig 

till högskolestudier beror på flera faktorer. Hit hör ålderkul

larnas utveckling liksom hur många som examineras från 

gymnasiet som behöriga och kan gå till högskolan. Benägen

heten att studera vidare påverkas också av utvecklingen på 

arbetsmarknaden. Är arbetslösheten hög så att det är svårt 

att få ett arbete brukar benägenheten att söka sig till hög

skolan bli högre. Det motsatta gäller också. Är det lätt att få 

arbete avstår man från att studera eller skjuter på studierna. 

Därtill är det också en fråga om vilken högskola man vill 

söka sig till beroende på vilken utbildning som erbjuds eller 

av andra skäl.  

 Allt detta leder till en rätt komplicerad planeringsprocess 

vid Högskolans egen dimensionering av utbildningsprogram 

och kurser. Det kan bli fråga om både för få studenter eller 

för många, s.k. under respektive överproduktion. Möjlighet 

finns, inom en ordning för s.k. anslagssparande om max

imalt 10 procent av anslaget, att spara outnyttjade anslag 

p.g.a. underproduktion. Sparade anslag kan användas för 

finansiering av överproduktion senare år. Även överproduk

tion upp till 10 procent av anslaget kan sparas och ligga 

till grund för avräkning på anslaget om det skulle finnas 

anslagsutrymme för det senare år.

 År 2002 uppgick antalet helårsstudenter i anslagsfinan

sierad utbildning till drygt 6 100 helårsstudenter, inräknat 

206 helårsstudenter inom nätuniversitetet och s.k. NTSvux. 

Efterföljande två år översteg antalet 6 300. Generellt gällde  
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då för högskolesektorn att fler studenter utbildats än vad 
anslagen medgav. År 2005 och 2006 sjönk så antalet ned 
till något över 6 000 helårsstudenter. 2006 ökade anslagen  
men samtidigt sjönk efterfrågan på utbildningen. År 2007 
var antalet helårsstudenter drygt 5  800, år 2008 nere på 
knappt 5  700, för att på nytt stiga 2009 till nära 5  900 
helårs studenter. Arbetsmarknaden var bättre dessa år och 
 eftersom utbildningsvolymen låg under takbeloppen bygg
des ett anslagssparande upp som kunde användas följande 
år. Det användes åren 2010 och 2011 och volymen steg 
kraftigt till drygt 6  400 respektive 6  600 helårsstudenter. 
Det senare antalet var det högsta som inträffat i Högskolans 
historia. En konjunkturnedgång hade inträffat till följd av 
den internationella finanskrisen och ungdomskullarna hade 
ökat. Regeringen sköt också till medel för tillfälliga ökning
ar av utbildningen. 
 Från 2012 minskade årskullarna kraftigt och regeringen 
ansåg därför att utbildningsanslagen också skulle minska i 
motsvarande mån. Högskolan fick ställa in sig på en an
passning nedåt av utbildningsvolymen, som bl.a. innebar 
att kursutbudet skars ner kraftig.  Åren 2012 och 2013 låg 
antalet helårsstudenter strax över respektive strax under 
6 000. De två följande åren sjönk antalet ytterligare ner till 
drygt 5 500 för att på nytt stiga 2016 till nära 6 200 helårs
studenter. Bakgrunden till den stora ökningen mellan 2015 
och 2016 var ändrade signaler från regeringen. Regeringen 
Löfven hade under våren 2015 aviserat anslagsökningar och 
detta krävde en snabb anpassning uppåt av utbildningsvoly
men. Det lyckades eftersom intresset för Högskolans utbild
ningar var så stort. Man använde även anslag, som blivit 
tillgängliga till följd av tidigare överproduktion, för att öka 
utbildningsvolymen och därigenom så långt som möjligt till
godose behov av och efterfrågan på högre utbildning inte 
minst i Gävleborgsregionen.

Antal helårsstudenter  
inkl. respektive exkl. uppdragsutbildning 2002 – 2016

Det är intressant att notera att skillnaden i utbildnings
volymen 2002 och 2016 endast uppgår till ca 300 helårs
studenter om man jämför utbildning som finansierats med 
utbildningsanslaget. Om hänsyn tas till utbildning inom 
nätuniversitetet respektive NTSvux så till ligger utbild
ningsvolymen på praktiskt taget samma nivå, dvs. strax 
över 6 100 helårsstudenter. Det är samtidigt intressant att 
det högsta antalet helårsstudenter nåddes 2011 (6 625) och 
det lägsta 2014 bara tre år senare (5 549). Så stora föränd
ringar i utbildningen under kort tid kräver mycket arbete 
med anpassningar. Det kan vara besvärande att reducera ut
bildningens volym samtidigt som studentintresset växer och 
arbetsmarknaden efterfrågar utbildad personal. Det är mot 
denna bakgrund som Högskolan använde sitt anslagsspa
rande 20102011 för att öka volymen. 
 Ett annat sätt att se på utbildningens utveckling är hur 
utbildningsanslaget har utvecklats under perioden. Som 
konstaterats ovan är det flera faktorer som påverkar ut
bildningsvolymen, men utbildningsanslaget takbelopp utgör 
en viktig restriktion. År 2002 var anslaget 294,7 mnkr och 
2016 425,1 mnkr. Det innebär en ökning med 44 procent 
eller 2,95 procent per år. I huvudsak har det varit en succesiv 
årlig ökning med undantag för mellan 2010 och 2011 res
pektive mellan 2012 och 2013 då det sjönk något. Det kan 
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framstå vid jämförelse med antalet helårsstudenter dessa år 
som att utbildningen blivit dyrare över åren. Bakom anslag
sökningen ligger dock inte minst de kvalitetssatsningar, som 
det innebär när ersättningsbeloppen för olika utbildnings
områden ökar. Ersättningsbeloppen för olika utbildnings
områden ökade från 2003 till 2016 med drygt 20 procent. 
Ett undantag var ersättningen för en helårsstudent inom 
humaniora, samhällsvetenskap och juridik som ökade med 
86 procent. Under samma period steg konsumentprisindex 
med 40 enheter eller 14 procent. Ökningar av ersättnings
beloppen är välkomna eftersom de gör det möjligt att öka 
resurserna med flera lärare eller på annat sätt i de olika ut
bildningarna.
 Utveckling av utbildningen har också lett till behov av 
anpassningar av verksamheten vid institutionerna och aka
demierna. Om antalet studenter minskar så försämras även 
ekonomin. Så skedde i början av perioden då intresset för 
ITutbildning sjönk. Institutionen för Matematik, natur och 
datavetenskap måste då reducera sin personal. Höstterminen 
2007 sjönk antalet studenter vilket ledde till större åtgärder 
för att minska personalen vid institutionerna för Ekonomi 
respektive Humaniora och samhällsvetenskap. Teknikinstitu
tionen var också berörd men i mindre omfattning. Även 
förvaltningen berördes i detta läge. Efter organisationsför
ändringen 2010 hade Akademin för utbildningsvetenskap 
och ekonomi anpassningsproblem som särskilt rörde de  
humanistiska ämnena. 

Utbi ldningens inr iktning

Högskolans utbildningsprogram har länge dominerats av 
professionsutbildningar viktiga för regionen och arbets
marknaden. Dessa har övergripande varit ekonomer, in
genjörer, lärare och sjuksköterskor med olika inriktningar. 
Utöver utbildningsprogrammen ger Högskolan kurser i 
olika ämnen. De är viktiga som fort och vidareutbildning. 
Men det är också möjligt att börja sina studier med att läsa 
kurser och kanske på detta sätt till sist avlägga en allmän 
högskoleexamen. Två andra inslag i utbildningen är upp
dragsutbildning och sedan 2011 avgiftsbelagd utbildning 

för internationella studenter. En förhållandevis stor andel av 

utbildningen ges som distansutbildning, som kan avse såväl 

utbildningsprogram som kurser.

 Utvecklingen av den övergripande ämnesmässiga inrikt

ningen av Högskolans utbildning kan studeras utifrån för

delningen av de olika utbildningsområdens andel (procent) 

helårsstudenter av totalen. Här beskrivs åren 2002, 2008 

respektive 2016.

 UTBILDNINGSOMRÅDE 2002 2008 2016

 Humaniora 13,4 7,9 10,6

 Juridik 4,1 4,7 4,6

 Samhällsvetenskap 29,2 25,1 22,5

 Naturvetenskap 19,9 12,3 14,9

 Teknik 14,1 18,1 22,1

 Vård 5,7 11,1 11,9

 Medicin 2,4 3,2 2,8

 Undervisning 8,7 10,4 8,5

 Övrigt 1,7 4,2 1,0

 Design 0,4 1,1 1,0

 Idrott 0 0 0,4

	 Summa	helårsstudenter	 5	686	 5	681	 6 174

(Antal helårsstudenter kan avvika från tidigare angivna värden av  
redovisningstekniska skäl) 

Humaniora minskade påtagligt under första delen av peri

oden, men ökade under den senare. Totalt har det skett en 

minskning. Samhällsvetenskap uppvisar den största minsk

ningen. Minskningen har dock avtagit under senare delen. 

Naturvetenskap uppvisar också en större minskning, men 

har återhämtat sig efter 2008. Teknikområdet uppvisar den 

största ökning av sin andel av utbildningen. Vårdområdet 

har också ökat kraftigt. Undervisning och övrigt ligger 2016 

i stort på samma nivå som 2002, men hade en större andel 

2008. Övriga utbildningsområden visar endast mindre för

ändringar i sina andelar.
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Bakom förskjutningarna mellan områdena ligger framförallt 

studenternas intressen och hur detta påverkar utbudet av 

utbildningsprogram och kurser. Bakom förändringarna för 

områdena undervisning och området övrigt ligger sannolikt 

de stora förändringarna i lärarutbildningen från 2011. Möj

ligen finns också en tendens till genomslag på utbildningens 

inriktning genom valet av profilområdena Byggd miljö och 

Hälsofrämjande arbetsliv.

Utbi ldningsprogrammen

Allmänt gäller för Högskolans utbildningsutbud att det 

grundas på en avvägning mellan studenters intresse för 

utbildningen och dess olika inriktningar mätt i antalet an

sökningar till Högskolan och bedömningar av arbetsmark

nadens behov av kvalificerade medarbetare regionalt och 

nationellt. Tillgången på lärare i Högskolan inom olika 

ämnen är en viktig restriktion. Betydelsen av hög kvalitet i 

utbildningen har vuxit inte minst genom de alltmer forma

liserade systemen för kvalitetsutvärderingar och prövningar  

av examensrätter. Tiden för att planera och genomföra en 

utbildning är också lång. En treårig utbildning kan kräva 

minst fem år från idé till dess studenter tagit sin examen. 

På den tiden kan mycket hända på arbetsmarknaden. Pla

neringen av utbildningsprogrammen måste alltså utgå från 

bedömningar av mera långsiktig karaktär.

 År 2002 hade Högskolan 48 olika utbildningsprogram 

inklusive 14 inriktningar av lärarprogrammen. Lärarutbild

ningen hade reformerats 2001. En gemensam lärarexamen 

med olika utgångar hade införts. Den skulle bl.a. förstärka 

det vetenskapliga inslaget i utbildningen och examen skulle 

också ge behörighet för forskarutbildning. Utbildningen var 

uppdelad mot förskola, grundskolans tidigare respektive se

nare år och mot gymnasiet. Det fanns i övrigt tre kortare 

behörighetsgivande program, elva ingenjörs och tekniska 

program, två på ITområdet, två naturvetenskapliga, sex 

med ekonomisk inriktning, fyra med vård eller hälsoin

riktning, två med miljöinslag, ett kultur och kommunika

tionsprogram och ett yrkestekniskt program inriktat mot 

administration och ekonomi (YTH Därutöver gavs två pro
gram på magisternivån (mastersexamen).
 Ett byggnadsingenjörsprogram med inriktning arkitek
tur och miljöteknik startades under året liksom ekonomi 
och fastighetsteknikprogram med inriktningar mot fastig
hetsteknik, fastighetsekonomi och fastighetsförmedling. 25 
veckors basårsutbildning med garantiplats på ingenjörspro
gram hade tillkommit liksom lärarprogram, 60 poäng för 
personer med ämnesbehörighet. Under året påbörjades ock
så en försöksverksamhet med s.k. collegeutbildning. Utbild
ningen var behörighetsgivande och bedrevs i samarbete med 
kommunala vuxenutbildningen i Gävle och Hälsingekom
munerna. Specialistsjuksköterskeprogrammet fick nu fyra 
inriktningar mot anestesi, intensivsjukvård, psykiatrisk vård 
och distriktssjuksköterska. Ett nytt mastersprogram i ma
tematik med datalogi startades höstterminen 2002 liksom 
ett företagsekonomiskt mastersprogram med ämnesbredd, 
MBA i elektroniska affärer.
 År 2003 tog Högskolan över ansvaret för de tidigare kvali
ficerade yrkesutbildningarna Serietecknarskolan i Hofors  
och Internet teknologi i Sandviken. Bakgrunden var att man 
där  anordnat  utbildningarna Serietecknarskolan respektive  
Internetteknologi. För denna typ av utbildning krävdes till
ståndsbeslut av KYmyndigheten, som fäste stor vikt vid 
arbetsmarknadens utveckling, och respektive tillstånd för
nyades nu inte. Efter överläggningar med respektive kommun 
kom Högskolan att ta över verksamheten och skapade två 
motsvarande högskole utbildningar. De bedrevs oförändrat 
i Hofors respektive i  Sandviken men fick nu en inriktning 
mot högskoleexamen. Ett nytt program Politik och medier 
inriktat på en filosofie kandidatexamen startade också under 
året. Andra förändringar var att programmet för matema
tisk ekonomi förändrades till analytisk ekonomi och att två 
energiinriktade program slogs samman till energiingenjörs
programmet. 2004 kännetecknades av konsolidering av 
utbudet med få nya utbildningar. Fyra magisterprogram 
startades dock: Socialt utrednings och handläggningsarbete, 
Fastighets förmedling, Besluts risk och policyanalys, och MBA   
i marknadsföring.



2 3

På grund av svag rekrytering avvecklades 2005 de tilläm
pade programmen i biologi och fysik liksom programmet 
matematik och datalogi. Programmet analytisk ekonomi  
lades också ner och blev i stället en inriktning i ekonom 
programmet med huvudämne nationalekonomi. Ekonom
programmet gavs nu också på distans och det intresserade 
många studenter.
 Lärarutbildningen utvärderades i egen regi under året. 
Högskoleverket gjorde också en granskning. Mot bakgrund 
av resultatet av utvärderingen och granskningen antog 
 Lärarutbildningsnämnden på våren 2005 en ambitiös plan 
för justering och utveckling av utbildningen.
 Ett utvecklingsarbete hade initierades av rektor för att 
skapa projektbaserade utbildningar, med inspiration från 
Aalborgs universitet, som ledningsgruppen besökt i septem
ber 2003. Tanken var att genom att i undervisningen använ
da sig av projektarbeten träna studenterna för arbetslivet 
och göra dem ytterligare anställningsbara. Projekt baserad 
ingenjörsutbildning startade höstterminen 2005 och be
drevs i samarbete med företag. Studenternas intresse för ut
bildningen var stort och utfallet var positivt. 
 Höstterminen 2005 startades Dramapedagogikprogram
met i samarbete med Västerbergs folkhögskola i Storvik. 
De två första åren lästes vid folkhögskolan och Högskolan 
 svarade för det tredje året.
 Under 2006 genomfördes ett omfattande arbete för 
att anpassa utbildningsutbudet inom ramen för den s.k. 
bologna processen, som skulle komma att på ett ingripande 
sätt förändra utbildningen från 2007. Förändringarna i 
utbildningsutbudet var därför i övrigt små. Program med 
naturvetenskaplig eller humanistisk inriktning led av lågt  
intresse från studenterna. De rekommenderades därför att 
studera genom egna val av kurser med inriktning mot kandi
dat eller magisterexamen. Ekonomprogrammet gavs nu med 
inriktning mot företagsekonomi eller national ekonomi. Det 
breda magisterprogrammet med inriktning mot fastighets
förmedling lades ned eftersom bred magisterexamen skulle 
komma att försvinna 2007. Fastighets mäklarprogrammet 
förlängdes från två till tre år. Rekryteringen till ITutbild
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ningar hade varit svag sedan flera år och utbildningarna 
 reviderades. Datavetenskapliga programmet erbjöds med 
två inriktningar: ITarkitekt respektive visiomatik. Program
met Kreativ programmering omarbetades under året för att 
stärka inslagen av design och kreativitet från 2007. Fortsätt
ningsvis kallades det Creative Computer Graphics.
 På vårterminen 2006 startade det nyutvecklade Träd
gårdmästarprogrammet i Ockelbo. Inriktningen var mot 
hälsa och design och utbildningen gavs i samarbete med 
Ockelbo kommun och Wij trädgårdar. Att programmet star
tade på våren medgav att det inom den tvååriga utbildning
en kunde rymmas två växtsäsonger.
 I december 2006 fick Högskolan efter Högskoleverkets 
granskning rätt att ge socionomexamen. 2004 hade en an
sökan lämnats till Högskoleverket om rätten att utfärda 
socionom examen. Efterfrågan på socionomer var stor och 
ett utbildningsprogram hade därför utvecklats. Studenter 
hade också antagits till utbildningen. Högskoleverket bevil
jade dessvärre inte Högskolan ansökan. Högskolans kontak
ter med Universitetet i  Örebro hade stärkts genom de båda 
lärosätenas medverkan i det s.k. PentaPlusprojektet. Univer
sitetet trädde nu tacksamt in i utbildningen så att de antag
na studenterna kunde få sin socionomexamen vid Örebro 
universitet. Det fortsatta utvecklings arbetet nådde framgång 
inför årsskiftet 2006/2007 då Högskolan  beviljades egen rätt 
att utfärda socionomexamen.
 År 2007 trädde den s.k. Bolognareformen i kraft. Den syf
tade till att göra de högre utbildningarna i Europa mer jäm
förbara och att underlätta studierna för utländska studenter. 
En ny examensordning infördes liksom ett nytt betygsystem 
och utbildningarna anpassades.
 Utbildningen kom nu att indelas i tre nivåer: grund nivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. Tre typer av examina in
fördes. De var generella, konstnärliga och yrkesexamina. 
De tidigare magisterexamina med ämnesdjup eller ämnes
bredd, som varit tvååriga, ersattes nu av en enhetlig ettårig 
magister examen som skulle bygga på en tidigare avlagt kan
didatexamen eller annan treårig examen.
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En ny generell examen, mastersexamen, som omfattade två 
års påbyggnadsstudier, infördes också. 
 Före 2007 omfattade ett års studier på heltid 40 poäng. 
Nu ändrades detta till 60 högskolepoäng för samma studier. 
 Reformen innebar också att utbildningarnas målformule
ringar förtydligades och att innehållet anpassades därefter. 
Det nya betygssystemet ETCS (European Credit Transfer and 
Accumulation) infördes vid Högskolan redan höstterminen  
2007. Det innebar stora förändringar i examinationen av 
studenterna. Från ett system med två eller tre betygsnivåer  
(underkänd, godkänd eller väl godkänd) infördes nu en 
sjugradig betygsskala med fem nivåer för godkänd och två 
för underkänd.
 Ett omfattande arbete hade utförts vid Högskolan för 
att anpassa utbildningarna till de nya förutsättningarna. 
Utbildningskatalogen för läsåret 2007/08 omfattade tre be
hörighetsgivande utbildningar, 32 program på grundnivå 
och 15 program på avancerad nivå. Bland programmen på 
grundnivå fanns nu tolv ingenjörs och tekniska program, 
fyra ITprogram och fyra ekonomiska, fyra inriktade hälsa, 
vård och omsorg däribland sjuksköterske och socionom
program, Människanatur och religionsprogrammet, Politik 
och medier, Serie och bildberättarprogrammet och Träd
gårdmästarprogrammet. Det kulturinriktade programmet 
hette nu Kulturentreprenör.  
 Lärarprogrammet var uppdelat på förskola och fritids
hem, grundskolans tidigare år respektive senare år samt 
gymnasiet.  Sammanlagt hade lärarprogrammen elva olika 
inriktningar på ämne eller ämneskombinationer. Därtill 
gavs ett kortare lärarprogram med inriktning ämneslärare 
för personer som redan hade en ämnesexamen. På den av
ancerade nivån hade flera utbildningar tillkommit. Redan 
hösten 2007 fick Högskolan sin första rätt att utfärda den 
nya masterexamen i elektronik.
 Ytterligare fem tvååriga mastersutbildningar erbjöds i 
samarbete med andra lärosäten. Tio ettåriga magisterutbild
ningar erbjöds därutöver.
 Serietecknarskolan flyttades från höstterminen 2008 till 
Gävle  och inlemmades i Högskolans utbildningsverksamhet 

på campus. Ett av syftena var att stärka den akademiska an
knytningen i utbildningen och att låta studenterna få möjlig
het att ta del av verksamheten på Kungsbäck.   
 Programmet kom att ingå i en grupp av fyra starkt 
profilerade utbildningsprogram med gemensamma desig
ninslag. Dessa var Creative computer Graphics (CCG), 
Trädgårdsmästar programmet, Design och träteknik och 
Serie och bildberättarprogrammet. 
 Höstterminen 2008 startade ett nytt personaladministra
tivt program liksom ett socionomprogram med inriktning 
på internationellt socialt arbete. 
 2008 hade också präglades av utvecklingsarbete och an
passningen till Bolognareformen. 2009 betraktades detta 
arbete som i huvudsak avslutat men få nya program star
tades detta år. Inför läsåret 2009/10 planerades ett entre
prenörsprogram med bas i företagsekonomin. Det startade 
som tvåårigt program med möjlighet till förlängning till tre 
år. Det gavs i samarbete med Hälsingeutbildning. Ett Infor
matörsprogram startades också. Ett nytt mastersprogram 
inom området Byggd miljö tillkom. På grundnivån tillkom 
program inom geomatik och energiområdena. Energiom
rådet avsåg program i energiteknik och inom geomatik 
lantmätar program i samarbete med Lantmäteriet. Inom 
 lärarutbildningen planerades för återkomsten av utbildning 
med inriktning mot fritidshem som man hoppades skulle bli 
möjlig efter den då förestående nya lärarutbildningsrefor
men.
 År 2010 hade utbildningsutbudet växt till 55 program. 
I program med fler inriktningar räknades varje inriktning 
som ett program vilket medförde att antalet växte. Program
men grupperades nu i programområden. Vård och socialt 
arbete hade tre program, Hälsa och arbetsliv två, Ekonomi 
tre, Kultur och media fem, Högskoleingenjörsprogrammen 
var tolv, Tekniska och datavetenskapliga kandidatprogram 
sex, Design och estetik fyra samt lärarutbildningen sex. 
Därtill fanns elva program på avancerad nivå varav två på  
masternivå.
 Vårvintern 2010 presenterade regeringen sin proposi
tion ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”. Den lärar
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examen som införts 2001 skulle nu ersättas av fyra nya 
examina. Dessa var förskollärar, grundlärar, ämnes lärar 
och yrkes lärarexamen. Gemensamt för alla skulle vara 
en ettårig utbildningsvetenskaplig grund och en termins 
verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver innehöll utbild
ningen ämnesstudier av varierande längd beroende på vald 
examen och inriktning. Nu inleddes igen ett omfattande ut
vecklingsarbete inom lärarutbildningen. Alla lärosäten som 
hade lärarutbildning sedan tidigare måste därtill ansöka 
om examensrätt i den nya utbildningen. Det föranledde i 
sig ett stort ansökningsarbete och många examensrätts
granskningar. Högskolan lyckades sammantaget väl i pröv
ningen av ansökningarna om examensrätter till de nya 
utbildningarna som skulle starta 2011. Inför det nya året 
beviljades Högskolan examensrätt för yrkeslärarprogram
met medan förskollärarprogrammet och grundlärarpro
grammet avslogs. Ämneslärarprogrammet beviljades också 
utom för ämnena svenska och hälsa och idrott. Högskolan  
fick återkomma efter förtydliganden i ansökningarna och 
valde då att inrikta sig på förskollärare, grundlärare och äm
net svenska i ämneslärarexamen. I maj kom godkännande 
av förskollärarexamen, i juni också för grundlärarexamen 
utom inriktning fritidshem, som inte ansågs ha tillfredstäl
lande lärar resurser. I slutet av juni godkändes även ämnet 
svenska i ämnes lärarexamen. Alla fyra programmen erbjöds 
till höst terminen 2011, men grundlärarprogrammet hade 
för få sökande och ställdes in. Förskollärarprogrammet 
hade däremot många sökande även i denna nya form.
 Höstterminen 2010 introducerades en ny utbildnings
form, den s.k. Coopmodellen.  Den innebar en treårig ut

bildning där studenten under studietiden under ett år  arbetar 
på ett före tag med villkor som för en anställd. Modellen 
bygger på nära samarbete med intresserade företag och den 
sammanlagda utbildningstiden blev genom samarbetet fyra 
år. Det första programmet var inriktat på energisystem och 
ersatte det tidigare programmet för energisystemingenjör. 
En tvåårig utbildning i internetteknologi planerades för 
höstterminen 2010. En masterexamen i energisystem hade 
också godkänts 2010.
 Ansvaret för utbildningsprogrammen hade vid införande 
av Akademier 2010 överförts till dessa från utbildnings och 
forskningskansliet på den centrala nivån i Högskolan. 2011 
uppgick antalet utbildningsprogram till 44, olika inriktningar  
oräknade.
 Introduktionen av Cooputbildningen blev lyckad. 2011 
startades även inriktningarna Automationsingenjör och 
Miljöteknik med inriktning vatten och energi. 2013 fick 
Högskolan examensrätt för grundlärarexamen med inrikt
ning fritidshem  respektive masterexamen i religionsveten
skap. 
 En ny utbildningsstrategi antogs 2013 som kopplade 
utbildningen till vision och verksamhetsidé och gärna ock
så till profilområdena. All utbildning skulle ta samhällets 
behov i beaktande. 2014 var utbildningsutbudet i huvud
sak oförändrat men ett arbete inleddes för att koncentrera 
utbildningsutbudet och minska antalet fristående kurser. 
Högskolan hade nu 43 utbildningsprogram. 14 av dessa var 
på avancerad nivå och ledde till  yrkesexamen eller generell  
examen, 11 på grundnivå och ett som kunde leda till 
 examen på avanceradeller grundnivå. 16 program ledde till 
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generell kandidatexamen. Därutöver  gav Högskolan  också 

basutbildning, förutbildning som inte  leder till examen. Nya 

program inför läsåret 2013/2014 var Utredningskrimino

logi, Grundlärarprogram inriktning fritidshem, Industr i

designprogrammet, som ersatte Design och träteknik, och 

Creative Computer Graphics and Visualization, som ersatte  

Creative Computor Graphics. På avancerad nivå tillkom ett 

magisterprogram i företagsekonomi och ett masterprogram 

i miljöpsykologi. Tio program utgick ur utbudet, bland dem 

Internet teknologi och Dramapedagogprogrammet.

 2015 pekade prognoserna på kraftigt sjunkande ut

bildningsanslag. Arbetet med att koncentrera utbildnings

utbudet fortsatte därför. Det innebar neddragningar och 

avveckling av program och profilering av utbildnings

programmen. Fem program lades ned: hälsopedagog

programmet, trädgårdsmästarprogrammet, program för 

professionellt skrivande, informatörsprogrammet och eko

nomisk fastighetsförvaltning. Den internationella inrikt

ningen av socionomprogrammet avvecklades också. Även 

det internationella masterprogrammet i Sustainable Energy 

 Engineering utgick. Delar av dessa program låg till grund 

för utvecklingen av nya kommunikatörsprogrammet och 

programmet för folkhälsostrateg för hållbar utveckling. Ett 

nytt masterprogram inrättades i socialt arbete med tematisk 

anknytning till området hälsa och ohälsa i sociala samman

hang samt hälso främjande arbetsliv för start höstterminen 

2016. 

 Av alla program som gavs 2015 stod nio för strax över 

hälften av alla studenter. Sjuksköterskeprogrammet och 

ekonomprogrammet stod tillsamman för nära en fjärdedel 

av programstudenterna. Övriga var i fallande andelsmässig 

ordning programmen för förskolelärare, grundlärare, fastig

hetsmäklare, socionomer och ämneslärare.

 För år 2016 vände de senaste årens utveckling av utbild

ningsanslaget och det ökande nu igen. Det gav Högskolan 

möjlighet att på nytt erbjuda mer utbildning. Utbildnings

program var nu 53 till antalet. De nya program som nu 

erbjöds var folkhälsostrateg för hållbar utveckling, kandi

datprogram i socialt arbete med inriktning internationellt 

socialt arbete samt miljöstrateg. Det tidigare cooppro

grammet i miljöteknik hade nu omarbetats till miljöingenjör, 

inriktning VAteknik, med oförändrad utbildningsform. På 

avancerad nivå startade det nya masterprogrammet i socialt 

arbete. Bland yrkesprogrammen startades två specialistsjuk

sköterskeutbildningar, en med inriktning mot anestesi och 

en med inriktning intensivvård.

Kurser

Att ge fristående kurser är ett stort och viktigt inslag i utbild

ningen. Kurser är basen för fort och vidareutbildning och 

betyder mycket för fortsatt kompetensutveckling för yrkes

verksamma. Det ger också möjlighet att tillgodose andra  

kunskapsbehov och bildningssträvanden. Kurser kan själv

fallet också läsas av studenter som avser att sätta samman 

en egen kandidatexamen utan att följa en på förhand fast

ställd utbildningsplan. 

 Andelen kurser av totala utbildningen uppgick till om

kring 40 procent av grundutbildningen åren 20022010. Från 
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2009 har den varit sjunkande. År 2012 fattade Högskolan  
ett strategiskt beslut om att andelen program studenter skulle  
ökas. Bakgrunden var att utbildningsanslaget sedan 2010 
stagnerat och någon ökning kunde inte förutses de kom
mande åren. Ansökningarna till utbildningsprogrammen 
ökade. Mer ekonomiskt utrymme krävdes för dessa utbild
ningar, som genom professionsutbildningarna syftade till 
att svara mot arbetsmarknadens behov. Andelen kurser låg 
nu på 33 procent och fortsatte sjunka 2013. Arbetet med 
att koncentrera utbildningsutbudet mot program fortsatte 
2014. Att öka antalet studenter på program som varar tre år 
eller längre binder också utbildningsresurser för längre tid 
än vad kortare kurser gör. Andelen kurser sjönk till 24 pro
cent. År 2015 minskade kursutbudet ytterligare ner till strax 
över 20 procent. Fortfarande gällde som planeringsförut
sättning att anslagen skulle minska. Våren 2015 kom dock 
signaler om att anslagen skulle förstärkas igen. Jämfört med 
planeringen av utbildningsprogram kräver planeringen av 
kurser kortare tid. Det kan också finnas färdiga kursplaner 
att använda för att snabbt erbjuda mer utbildning. Kursut
budet kom därför att öka till 27 procent under 2016. Över 
400 kurser gavs detta år.
 Under 2014 fattade Högskolan ett strategiskt beslut som 
legat till grund för planeringen av utbildningsutbudet 2015 
och därefter. För att säkra omfattningen av kurserna, som är 
viktiga inte minst ur fortbildningssynpunkt för professionsut
bildade och andra yrkesverksamma ska minst 20 procent av 
volymen ska vara fristående kurser. I övrigt innebar strategin 
efter ett beslut 2013 att utbildningen på avancerad nivå ska 
öka och fördelningen mellan utbildningen på campus och dis
tans ska vara oförändrad.

Utbi ldning på distans 

Utbildning på distans var varit ett utmärkande inslag i Hög
skolans verksamhet sedan tidigt 90tal. Hälsingekommun
erna var förkämpar för utvecklingen av distansutbildningen. 
Den tillmättes stor betydelse för utbildningsmöjligheterna i 
respektive kommun. Man investerade i studiecentra med 
utrustning för  undervisning via telebild. Genom distans
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utbildning skulle högskoleutbildningen göras tillgänglig 
för nya grupper studerande, som hade det svårt att lämna  
hemorten för heltidsstudier på annan ort. Samarbetet 
mellan studiecentra och Högskolan utvecklades. Den 
växande utbildningen på distans har haft stor betydelse  
för Högskolan när det gäller att nå ut till grupper av studenter 
som kommer från familjer som tidigare inte haft erfarenhet 
av högskolestudier. Mellan åren 2007 och 2012 var nästan 
hälften av högskolenybörjarna på distansutbildningen från 
Gävleborg.
 Distansutbildningen har främjats genom insatser i flera 
 organisationer. NITUSnätverket för kommunala lärcentra, 
som startades i Söderhamn redan 1996 och nu har omkring 
100 medlemskommuner, spelade tidigt en viktig roll för ut
vecklingen. Svenska Distanshögskolan var också en tidig  
aktör. Nu finns även SNH, som är samverkan för nätbaserad 
högskoleutbildning mellan Högskolan i Gävle, Mittuniver
sitetet och Utbildningsradion.
 I slutet av 1990talet hade distansutbildningen en andel 
på 15 procent av den totala utbildningen. Den ökade i om
fattning och omfattade 2002 en fjärdedel av grundutbild
ningen. I början av 2000talet kom den att betecknas som 
Gävlemodellen. Med detta avsågs att man för varje kurs 
sökte en lämplig kombination av den klassiska distansut
bildningen, med fysiska träffar och självstudier, med tele
bildundervisning och senare även helt nätbaserade moment.  
År 2006 svarade distansutbildningen för en tredjedel av ut
bildningen och andelen fortsatte att växa. Från 2009 har 
andelen legat på 40 procent eller mera. 2016 var andelen 48 
procent av utbildningen.
 Stödet till distansutbildningen organiserades genom 
Learning Center som inledningsvis bedrevs som ett treårigt 
projekt med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen och Lands
tinget i Gävleborg liksom av EU:s strukturfonder. Från 2004 
fördes Learning Center in i Högskolans organisation. Fo
kus låg på distansutbildning och flexibelt lärande. Metoder 
och pedagogik utvecklades genom tekniskt stöd. Här sam
lades kompetenser för olika distans tekniker med stöd till 
studenter och lärare. Man blev också en mötesplats för de 

som arbetade med flexibel utbildning på distans. Learning 
Center utvecklades till en viktig resurs för den omfattande  
distansutbildningen. Learning Center samarbetade med 
studie centra, senare benämnda lärcentra, i kommunerna i 
länet.  
 Ett viktigt inslag i utvecklingen var tillväxten av nät
baserad utbildning. Att undervisningen är helt tillgänglig via 
nätet gör distansutbildningen oberoende av tid och rum. År 
2004 hade ett lärcentrum även öppnats på campus i Gävle. 
Det ökade möjligheterna för studenterna i Gävle att följa 
undervisningen på detta sätt och förutsättningarna för sam
verkan med andra lärosäten.
 Sedan 2002 gav Högskolan distanskurser i samarbete 
med Nätuniversitet. Det var ett samarbete mellan högskolor  
om  ITstödd undervisning som Myndigheten för Sveriges 
nät universitet, senare Myndigheten för nätverk och samar
bete inom högre utbildning, svarade för. Man samordnade 
och gav ekonomiskt stöd till nätbaserad utbildning mellan 
2002 och 2008.
 Från att i huvudsak göra kurser tillgängliga för studier 
på hemorten kom distansutbildningen att också omfatta 
utbildningsprogram. Den flexibla och nätbaserade utbild
ningen gav goda förutsättningar för detta. Utbudet av dis
tans och nät baserade utbildningsprogram är nu omfattande 
och innehåller 16 olika program. Ekonomprogrammet är ett 
populärt program med många studenter. Åtta av program
men avser lärarutbildning: förskollärarprogrammet, två 
grundlärarprogram, fyra ämneslärarprogram och därtill ett 
program för kompletterade pedagogisk utbildning. Vidare 
finns socionomprogrammet och Människakulturreligions
programmet. På den avancerade nivån erbjuds två magis
terprogram i Besluts, risk, och policyanalys respektive 
elektronik med inriktning mot automationsteknik samt fyra 
masterprogram i arbetshälsovetenskap, religionsvetenskap, 
socialt arbete och Energy Engineering, Energy Online.
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Studenterna och intresset  
för  utbi ldningarna

Länsarbetsnämnden i Gävleborg visade i en utredning år 
2002 att Gävleborg tillsammans med Norrbotten haft den 
högsta arbetslösheten i riket. Arbetsmarknaden var besvär
ligt och antalet varsel mycket högt. Andelen av befolkningen 
som hade högskoleutbildning var låg och det förekom flera 
s.k. bristyrken. Det gällde främst i den offentliga sektorn 
men även i näringslivet där det bl.a. förelåg brist på ingen
jörer. Glädjande var dock att 35 procent av länets invånare 
under 25 år hade påbörjat högskoleutbildning. För hela  
riket var motsvarande andel 44 procent och man strävade 
att nå målet som var att hälften av alla 25åringar skulle ha 
en högskoleutbildning. 
 Ett vanligt mått på studenternas intresse för utbildningen 
är att ange antalet sökande per utbildningsplats. Det kan 
avse totala antalet sökande eller antalet som söker till en 
bestämd utbildning i första hand. Eftersom studenter har 
valmöjligheter långt fram i ansökningsprocessen och t.ex. 
kan byta utbildning eller lärosäte anses det senare måttet 
som en säkrare indikation på intresset för en bestämd ut
bildning. Även antalet utbildningsplatser kan ändras under 
processen. Därför är totala antalet sökande eller antalet sö
kande i första hand andra mått på studenternas intressen för 
utbildningarna.
 Intresset för Högskolans grundutbildning var gott under 
Leif Svenssons första rektorsår. Antalet förstahandssökande 
var dock sjunkande från 2,5 1999 till 1,6 sökande per plats 
2002. För Högskolans hela utbildningsutbud var det alltså 
60 procent fler sökande än som kunde få plats. Till de po
puläraste utbildningarna hörde fastighetsmäklare och vård 
och omsorgsutbildningarna. Svagare var intresset för data/
ITprogram och program inom matematik/naturvetenskap. 
Tendensen med sjunkande antal förstahandssökande per 
plats höll i sig, men år 2005 var intresset åter på 1,8 sökan
de per plats. Andelen 18åringar i Gävleborgs län utgjorde 
då 3,1 procent av rikets 18åringar. Andelen helårsstudenter 
vid Högskolan utgjorde däremot endast 2,1 procent av alla 

helårsstudenter i riket. Det fanns skäl att argumentera för 
mer högskoleutbildning i Gävleborg.

Totalt antal behöriga förstahandssökande  
höstterminerna 2008–2016

Åren 2006 till 2008 förbättrades arbetsmarknaden i Gävle
borg och i riket. Ansökningssiffrorna sjönk men tendensen 
motverkades 2008 av ökat antal internationella studenter. 
Antalet förstahandssökande per plats låg på 1,3 första
handssökande. Följande år låg arbetslösheten på en högre 
nivå och ansökningarna ökade igen. 2011 passerades nivån 
två förstahandssökande per plats. Följande år fortsatte in
tresset för Högskolans utbildningar att öka. 2014 uppgick 
antalet sökande till utbildningsprogrammen till nära tre 
per utbildningsplats. Det innebar 30 procent ökning sedan 
2011.
 Mellan åren 2011 och 2016 steg antalet förstahandssö
kande till höstterminens utbildningsprogram från 3 021 till 
5 622. Om även förstahandssökande till Högskolans kur
ser höstterminen räknas in 2016 uppgår summan detta år 
till 11 916 förstahandssökande. Läggs därtill förstahands
sökande till vårterminens utbildningar överstiger summan 
12  000 förstahandssökande år 2016!  Högskolan hade 
under dessa år intagit och behållit sin position som en av 
de mest attraktiva högskolorna för landets studenter. Hög
skolan hade 2014 den mest sökta förskollärarutbildningen i 
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landet med över sex sökande per plats. Ekonomprogrammet 

återfanns vårterminen 2014 som enda högskoleprogram 

på Universitets och högskolerådets 20topplista med 645 

förstahandssökande per plats! Samtidigt skulle utbildnings

anslaget enligt prognoserna minska kommande år. Rektor 

MajBritt Johansson fann det oroande sett till behovet av 

utbildning, inte minst i Gävleborgs län.

 Den positiva utvecklingen har hållit i sig. Sett till tota

la antalet behöriga sökande till Högskolans utbildning så 

har ökningen mellan åren 2008 och 2016 uppgått till an

märkningsvärda 200 procent, mer än något annat lärosäte. 

I förordet till Årsredovisningen 2016 konstaterar MajBritt 

Johansson att när intresset för högre utbildning minskat i 

landet så har Högskolan i Gävle gått mot strömmen och 

hon citerar Universitets och högskolerådets pressmeddelan

den under året:

”Högskolan i Gävle ökar mest procentuellt – tio procent. 

Högskolan i Gävle ökar mest i faktiska tal, nära 800 fler” 

(totalt antal sökande). ”Högskolan i Gävle har störst 

faktiskt ökning med drygt 1  300 fler anmälningar” (för

stahandsansökningar). ”Högskolan i Gävle är den enda pro

vanordnaren som fått in fler provanmälningar i höst jämfört 

med förra året” (Högskoleprovet.)

 Högskolans styrelse beslutade i februari 2016 tillställa 

utbildningsdepartementet det årliga Budgetunderlaget, nu 

för åren 2018 – 2020. Högskolan skriver att söktrycket är 

högt och extra högt på distansutbildningarna. Man kon

staterar att Högskolan verkar i en region där efterfrågan 

och behovet av högre utbildning är stort. ”Gävleborgs län 

har landets lägsta utbildningsnivå och högsta arbetslöshet.” 

Därför välkomnade Högskolan en dialog med regeringen 

om ett behovsanpassat utbildningsanslag.

 Andelen högskoleutbildade i Gävleborgs län tillhör de 

lägsta i riket. Andelen personer med minst tre års eftergym

nasial utbildning i åldersgruppen 25 – 64 år i länet var år 

2002 11,2 procent. I hela landet var motsvarande andel 

17,8 procent. Utbildningsnivån i länet har förbättrats varje  

år till 2015 då den uppgick till 18,1 procent. Samtidigt ökade  

den än mer i hela landet där andelen nu låg på 26,2 procent 

(SCB). Trots en påtaglig ökning så har det relativa läget inte 

förbättrats. 

 Om man ser till andelen individer som påbörjat högskole

studier senast vid 24 års ålder år 2015 låg den för hela landet 

totalt på 43,3 procent, för kvinnorna på 51,5 procent och 

för männen på 35,7 procent. För Gävleborgs län är motsva

rande andelar totalt 36,8 procent, för kvinnor 45,6 procent 

och för män 28,7procent. Mellan länets kommuner varierar 

dock sifforna mycket. Totala antalet som påbörjat studier 

varierar mellan 44,8 och 23,6 procent, för kvinnorna mellan 

53,7 och 38,5 procent samt för männen mellan 36,6 och 

23,6 procent (UKÄ Statistisk analys 20160831/7).

 En viktig strävan för många lärosäten har varit att mot

verka den s.k. sociala snedrekryteringen. Den innebär att 

flertalet studenter har en bakgrund där föräldrarna själva 

har en högskoleutbildning. Studenter utan sådan bakgrund 

har varit betydligt färre. Högskolan i Gävle har dock lyckats 

bra i detta avseende jämfört med andra högskolor. Det upp

märksammades i media 2005 att andelen studenter utan hög

skolebakgrund uppgick till 35 procent, medan andelen sett 

till hela riket var 25 procent. Högskolan låg därmed i topp 

när det gällde att bryta den sociala snedrekryteringen. Rektor 

Leif Svensson förklarade detta med att Högskolan gav flera 

yrkesutbildningar som lärare och sjuksköterskor, som snabbt 

ledde till arbete. Högskolan gav också behörighetsgivande ut

bildningar som ökade möjligheterna att söka till utbildning

arna. Likaså var det nära till Högskolan som också hade en 

hög andel distansutbildning som gjorde det lättare att studera 

på hemorten (Arbetarbladet 7 oktober 2005). 
 Senare statistik visar på förändringar i utvecklingen mellan  

läsåren 2005/06 och 2015/16 för högskolenybörjare under 

35 år och med föräldrar, som har mindre är tre års efter

gymnasialutbildning. För Högskolan i Gävle var denna andel  

2005/06 nära 72 procent och för 2015/16 63 procent. För 

kvinnorna var motsvarande andelar 74 procent respektive 

66 procent och för männen 68 procent respektive 60 pro

cent. Andelen har således minskat. Det har den också gjort 
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för hela riket, i vart fall för nybörjare i åldern 1920 år, 
d.v.s. de som nyss lämnat gymnasiet. För denna grupp är 
motsvarande andelar 46 procent 2005/06 respektive 31 pro
cent 2015/16. Även om detta kan vara en förklaring till den 
minskande andelen så kan också Högskolans popularitet   
på nationell nivå spela in. Så kom 2014 t.ex. endast 43 
procent från länet (SCB: Bakgrund/framgrund), vilket kan 
bero på konkurrens om platserna av studenter från andra 
län bl.a. Uppsala och Stockholm. Trots detta så medverkar 
Högskolan fortfarande i stor utsträckning till att bryta den 
sociala snedrekryteringen till Högskolan.
 Ett annat utmärkande drag för Högskolans studenter är 
att de är relativt sett äldre. Detta uppmärksammades ock
så i media 2014. Studenter i 20årsåldern dominerar hög
skoleutbildningarna i landet och även i Gävle. Hälften av 
studenterna är under 24 år, men andelen som är 35 år eller 
äldre är i Gävle 22 procent. I hela landet är den 18 procent. 
Rektor MajBritt Johansson pekar på flera möjliga förkla
ringar. Distansutbildning är populär bland äldre studenter. 
Förändringar på arbetsmarknaden kan också ha betydelse. 
Om man blir arbetslös idag ställer det krav på vidareutbild
ning. Om man bildar familj tidigt så blir utbildning en senare 
fråga. Äldre studenter söker sig ofta till lärarutbildning eller 
till hälso och sjukvård medan unga studenter vanligare söker 
sig till teknik, förklarar hon (Arbetarbladet 4 augusti 2014).

Examinat ion, prestat ionsgrader  
och examina

Studenternas studieprestationer värderas fortlöpande under 

studietiden genom examination. Det är en viktig uppgift 

som därtill utsedda lärare, examinatorer, svarar för. Skrift

liga prov, uppsatser, examensarbeten och seminarier ligger 

till grund för examinationen. Att sätta studenten på prov  

genom examination är en grannlaga uppgift. Det ska ske 

på ett rättssäkert sätt mot de utbildningsmål som anges i 

kursplaner. Examinationen är till skillnad från själva under

visningen en del av högskolans myndighetsutövning. Ett 

sätt att säkra objektiviteten i bedömningen är att genomföra 

anonyma tentamina. Studenterna efterfrågade denna möj

lighet och Högskolan beslutade 2011 att anonyma salsten

tamina skulle införas på alla akademier från vårterminen 

2012.  Det dröjde dock till 2016 innan den nya tentamens

formen var införd på högskoleövergripande nivå. Tentamina 

över vakas noga och rutinerna för att stävja fusk har ut

vecklats. Ärenden om påtalat fusk hanteras av Högskolans   

disciplinnämnd och kan leda till disciplinpåföljd.

 När examinationen ger godkänt resultat registreras att 

studenten slutfört kursen i fråga med åsatt antal högskole

poäng. Högskolan räknar samman alla sådana avklarade 

högskolepoäng och när de motsvarar poängen för ett års 
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studier benämns detta resultat en helårsprestation. De är 
viktiga för Högskolan eftersom de vid sidan av antalet hel
årsstudenter är underlag för avräkningen av utbildnings
anslaget. Att följa utvecklingen av helårsprestationerna är 
också viktigt för Högskolan. Den s.k. prestationsgraden ang
er relationen mellan antalet helårsprestationer och antalet  
helårsstudenter.
 För år 2002 konstaterade Högskolan att den samman
lagda prestationsgraden låg på 81 procent. En helårsstude
rande klarade i genomsnitt examinationen på 81 procent 
av poängen, som en heltidsstuderande kunde klara av på 
ett år. Kvinnorna hade generellt sett påtagligt högre pre
stationsgrad än männen, 85 procent respektive 75 procent. 
Inom utbildningsprogrammen var prestationsgraden 90 
procent och för fristående kurser 67 procent. Prestations
graden för studenter på campus låg på 85 procent medan 
den på distansutbildningen stannade på 70 procent. Mot
svarande fördelning av prestationsgrader är inte tillgänglig 
för 2008, men den sammanlagda prestationsgraden kan i  
efterhand beräknats till 77,2 procent. Det hade alltså in
träffat en minskning med nära fyra procentenheter. 
 Åren fram till 2011 sjönk prestationsgraden ner till 75 
procent, med 82 procent på programmen och 61 procent på 
kurserna. Åren 2012 till 2015 steg den till nivån 80 procent 
eller strax däröver. En mer detaljerad jämförelse kan dock 
göras med resultatet för 2016. Den sammanlagda presta
tionsgraden var då 78 procent. Skillnaden mellan kvinnor 
och män var jämfört med 2002 oförändrat 10 procent
enheter. Kvinnorna låg på 82 procent och männen på 72 
procent. Inom programmen var prestations graden 87 pro
cent och för kurserna 61 procent. Studenterna på campus 
uppnådde detta år 88 procent prestationsgrad medan dis
tansstudenterna stannade på 68 procent. 
 Prestationsmönstret är uppenbart stabilt under perioden. 
Den sammanlagda prestationsgraden ligger runt 80 procent. 
Kvinnliga studenter har presterat påtagligt bättre än man
liga. Studenter som följt utbildningsprogram har presterat 
bättre än de som läst kurser. Detsamma gäller om man stud
erat på campus respektive på distans.

Studenten bestämmer själv när examen ska tas ut. Högsko
lan utfärdar examensbevis efter studentens ansökan. Vill
koret är att alla utbildningskrav för examen är uppfyllda. 
Examen kan betraktas som beviset för studentens slutliga 
studieprestation, men en uttagen examen har ingen ekono
misk betydelse för Högskolan. 
 Högskolan har generellt tillstånd att utfärda högskole
examen, kandidatexamen och magisterexamen. Högskolan   
har också beviljade examenstillstånd inom lärarutbild ningen, 
för sjuksköterskeexamen, högskoleingenjörsexamen, socio
nomexamen och specialistsjuksköterskeexamen. Examens
rätt för masterexamen finns inom ett antal områden liksom 
rätt att utfärda forskarexamen inom två huvudområden 
med ett antal olika ämnen.
 Antalet utfärdade examina vid Högskolan i Gävle låg 
mellan åren 2002 till 2010 på omkring 1 000 examina per 
år. Åren 2011 till 2013 var antalet över 1 100 per år. Åren 
2013 till 2016 var antalet 1 423, 1 365 respektive 1 466  
examina. Från 2002 till 2016 har det årliga antalet utfär
dade examina ökat med 52 procent. För hela perioden har 
över 16 500 examina utfärdats.
 I budgetunderlaget för 2016 – 2018 återger Högskolan 
statistik från Universitetskanslersämbetet om studenters 
boende tre år efter examen (examensår 2008). Här fram
går att i genomsnitt 45 procent av programnybörjarna åren 
2007 – 2012 kom från Gävleborgs län. 85 procent av dessa 
bodde kvar i länet tre år efter examen. För lärare och hög
skoleingenjörer översteg andelen 90 procent. Även påtagligt 
många av högskolenybörjarna från andra län stannade i 
Gävleborg: lärare 24 procent, sjuksköterska 32 procent och 
högskoleingenjör 46 procent. Det innebär viktiga tillskott 
till kompetensförsörjningen i länet. Närmare 90 procent av 
alla examinerade hade 2011 kvalificerat arbete ett år efter 
examen.

Internat ionel l  utbi ldning

Det internationella inslaget i Högskolans utbildning var 
länge en fråga om internationella utbytesstudier. Högskolans  
studenter kunde för en del av sina studier resa utomlands 
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och studera vid annat lärosäte. Utländska studenter kun
de på ett motsvarande sätt komma till Högskolan i Gävle. 
Utbytesverksamheten regleras genom ett stort antal avtal 
med lärosäten i andra länder. Den organiseras också genom 
program som ERASMUS och LinneausPalme. Även andra 
utbytesprogram förekommer.  Lärare kunde också delta i 
utbyten. Utöver dessa reglerade utbyten kommer enskilda 
studenter på egen hand, s.k. freemovers, till Högskolan för 
studier. 
 Genom åren har fler studenter kommit till Högskolan än 
som rest ut. Detta har inte varit unikt för Högskolan i Gävle 
utan är ett mer nationellt fenomen. Bakom detta kan ligga  
språkkunskaper, förekomsten av utbildning som ges på  
engelska eller att man av sociala skäl har svårt att resa bort 
under lägre tid. När studenter följer utbildning i ett program 
mot en bestämd examen kan det också vara svårt att hitta 
kurser som passar in. 
 År 2002 reste 60 studenter ut för studier och 80 kom 
till Högskolan. Följande år växte skillnaden i antal mellan 
ut resande och inkommande. 2006 reste endast 45 studenter 
till utländska lärosäten medan 160 kom till Gävle. Under 
dessa år deltog 10 – 20 lärare årligen i utbyten. 
 De första studenterna från Kina kom under 2005. Kon
takterna utvecklades och 2006 studerade 66 kinesiska 
studenter på magisterprogram i teknik. Det ökande intres
set ledde till att fler kurser på engelska utvecklades. 2007 
antogs 134 kinesiska studenter till program på kandidat 
och magisternivå inom tekniska områden men även inom 
företagsekonomin. Ett år senare var antalet studenter från 
Kina 130. Studier i internationellt socialt arbete ingick nu 
också. Bakom satsningen på internationella studenter låg 
en strävan att stärka Högskolans internationella profil sam 
tidigt som studentunderlaget också stärktes, inte minst på 
det tekniska området som tidigare år besvärats av rekryte
ringsproblem.
 Den kraftiga tillströmningen av utländska studenter 
var arbets och kostnadskrävande. Utbildningen var också 
avgiftsfri som för inhemska studenter. Det ledde till en ny 
strategi, som innebar att Högskolan inriktade sig på att få 

internationella studenter som sökte utbildning på avancerad 
nivå, d.v.s. på master eller magisterprogram. Nu aviserades 
också en förändring av villkoren för utländska studenteter 
från länder utanför det s.k. EESområdet. Utbildningarna 
för dessa studenter skulle komma att avgiftsbeläggas.
 År 2009 antogs 182 kinesiska studenter och totalt  
studerade 354 på sex program på kandidatnivå och fem 
program på avancerad nivå. Samma år kom 38 freemovers 
från tolv länder. 2010 blev det sista året utan avgifter för 
utländska studenter. Då antogs 138 studenter från Kina.  
Under de gånga åren hade sammanlagt 600 kinesiska stu
denter studerat vid Högskolan. De hade utan tvekan skänkt 
en internationell prägel åt både Högskolan och Gävle som 
studentstad.
 Studieavgifter infördes från höstterminen 2011 för  
studenter som kom från länder utanför EU/EESområdet. 
Förutom kostnader för sitt uppehälle skulle studenterna be
tala avgift till Högskolan för sina studier. Vissa möjligheter  
till stipendier hade införts för att minska på utgifterna.  
Rekryteringen var även fortsättningsvis inriktad på Kina men 
även på Ryssland och Indien. Högskolans utbud av inter
nationell utbildning lyfte fram profilområdena Byggd miljö 
och Hälsofrämjande arbetsliv. Masterprogrammet i Business 
administration intresserade dock flest studenter. 32 betalan
de helårsstudenter (motsvarar 64 för helår) antogs höst
terminen 2011. Sju fick stipendier finansierade av Svenska 
institutet och ytterligare tolv av Högskolan, som disponera
de extra anslag för ändamålet. Verksamheten omsatte första 
året 3,3 mnkr men kostnaderna var nästan 900 tkr högre. 
2012 var antalet betalande 79 och 2013 76 helårsstudenter. 
De följande åren har antalet minskat, 2014 till 52, 2015 till 
38 och 2016 till 33. Antalet har minskat mer på grundläg
gande nivå än på avancerad. Minskningen det senaste åren, 
förklarar Högskolan, skulle kunna bero på höjda språkkrav 
år 2015 respektive att man 2016 inte genomfört någon sär
skild insats för marknadsföring eller rekrytering.
 Rekryteringen av studenter från främmande länder långt 
borta är mycket komplex. Man träffar avtal med universi
tet och gymnasieskolor i andra kulturer än de svenska. En 



3 5

internationell företeelse man har att hantera är förekomsten 
av olika agenter som deltar i processerna. Antagningspro
cessen är också komplicerad och studenterna måste få uppe
hållstillstånd. För detta ställs krav på försörjning och den 
ekonomiska aspekten har fått extra betydelse sedan studierna  
blev avgiftsbelagda. 
 Mot utbildningen kom 2008 att riktas kritik för påstådda  
oegentligheter i samband med rekryteringen av studenter 
i Kina. Frågan blev uppmärksammad i media. Högskolan 
beslutade göra en utredning och anlitade docent Anders  
Stening för uppgiften. Han fann inga belägg för oegentlig
heter och konstaterade att inga anmärkningar kunde riktas 
mot utbildningen och Kinasamarbetet. 
 Utvecklingen av utbytesstudenterna efter 2006 innebar 
att antalet inresande studenter låg mellan 140 och 160  
studenter med undantag för 2012 och 2013 då antalet bara 
var hälften så stort. Antalet utresande låg lägre än 2006 och 
varierade mellan knappt 20 och drygt 30 studenter per år. 
Utvecklingen har alltså inneburit att de inresande ökade  
åren direkt efter 2002 men har därefter legat tämligen stabilt  
kring 150 studenter. Däremot har antalet utresande studenter  
minskat ner till 20 studenter per år 2016.
 Totalt sett har antalet utländska studenter minskat de 
senaste åren. Högre utbildning och forskning har i sig en 
internationell karaktär. Det internationella perspektivet är 
viktigt i utbildningen och studentutbyte bidrar till detta. 
För forskningen är internationella kontakter och sam
arbeten direkt nödvändiga. För kunskap gäller inga natio
nella gränser. Internationella perspektiv och kontakter 
är viktigt för kvaliteten i verksamheten. Dessa frågor är  
föremål för en utredning som regeringen tillsatt i februari 
2017. Utredaren ska föreslå nya mål och en ny nationell 
strategi för internationalisering av universitet och hög
skolor. 
 Helt utanför de gängse formerna för internationalisering 
i utbildningen kom Högskolan under 2015 i kontakt med de 
globala effekterna av konflikter och ofred i världen. Gävle
borgs län tog då emot flest flyktingar per invånare av alla 
län i landet. Länsstyrelsen samordnade ett samarbete mellan 
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ling. Ökningen fortsatte 2016 genom sjuksköterskeutbild
ningarna i Kina respektive i regionen samt utbildningen som 
riktades till fastighetsmäklare. Uppdragsutbildningen omfat
tade nu 316 helårsstudenter, nära tre gånger så mycket som 
2002. Omsättningen uppgick till 31,5 mnkr. Jämfört med 
den reguljära anslagsfinansierade utbildningen motsvarar  
detta, 5,1 procent helårsstudenter respektive 7,4 procent i 
 finansiering. En positiv utveckling hade inletts 2014 efter 
ett antal magra år. Det är glädjande att möjligheten till upp
dragsutbildning nyttjas av arbetsgivare för att mer direkt 
tillgodose kompetensbehov i sin verksamhet och i sin tur ge 
sin personal möjlighet till vidareutbildning.

Pedagogisk utveckl ing

Pedagogisk utveckling bedrevs år 2002 i olika konstella
tioner. Utöver det ansvar för den pedagogiska verksamheten 
och olika utvecklingsinsatser som åvilade institutionerna 
och lärarna i sin undervisningsverksamhet fanns Pedagogisk  
utveckling i Gävleborg, PUX, Learning Center och ett Peda
gogiskt råd. PUX samarbetade med skolorna och var inrik
tat på lärarutbildning och skolverksamhet. Learning Center  
hade tillkommit för att mer systematiskt stödja distans
utbildningen och den teknik som användes där vilket 
medförde behov av pedagogisk utveckling och utbildning. 
Här handlade det också om samverkan med studiecentra i  
kommunerna. 
 Det pedagogiska rådet tillkom 2001 och var direkt under
ställt högskoleledningen. Rådet skapades i syfte att stärka och 
driva det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Högskolan. 
Det skulle utöver att driva utvecklingsarbetet bistå institutio
ner och anställningsnämnd i bedömning av pedagogiska me
riter i samband med anställning och befordran. Rådet bestod 
av ordföranden, fyra pedagogisk meriterade och erfarna leda
möter och två studenter, sammanlagt sju personer. Dåvaran
de grundutbildningsnämnden och lärarutbildningsnämnden 
utsåg vardera två ledamöter, två från humanistisksamhälls
vetenskapliga området och två från naturvetenskapliga och 
tekniska områdena. Dessutom skulle två av de fyra vara  
forskarutbildade eller ha mot svarande kompetens.

länets myndigheter för att påskynda integreringen av de ny
anlända. För Högskolan gällde det att ge förutsättningar för 
inträdet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser och 
validering av tidigare kunskaper. En sådan insats 2016 var 
utbildningen av studiehandledare i syfte att ge elever med 
annat modersmål än svenska bättre förutsättningar att klara 
sina studier. Utbildningen är ett samarbete med Arbetsför
medlingen och kommunerna i regionen och pågår i 16 veckor  
varvat med praktik. 80 personer utbildas i tre omgångar 
för praktik och framtida arbete i skolorna i Gävleborg och  
Älvkarleby.

Uppdragsutbi ldning

Utöver den reguljära anslagsfinansierade utbildning som 
är helt dominerade bedriver Högskolan också viss upp
dragsutbildning. Uppdragsutbildning ges på uppdrag av 
arbetsgivare för att tillgodose kompetensbehov hos olika 
personalgrupper. Det har också förekommit att Länsarbets
nämnden beställt uppdragsutbildning som då riktats till 
arbetslösa. Uppdragsutbildningen har varit av liten omfatt
ning de flesta åren mellan 2002 och 2016. 
 År 2002 omfattade uppdragsutbildningen 111 helårs
studenter och avsåg främst vårdområdet. De följande tre 
åren minskade omfattningen ner till under 60 för att därefter 
fram till 2010 ligga på omkring 70 helårsstudenter. Utöver 
utbildning på vårdområdet avsåg utbildningen framförallt 
undervisning, men även naturvetenskap och samhällsveten
skap. Åren 2011 till 2013 var omfattningen blygsam och låg 
på nivån 30 till 50 helårsstudenter. Undervisningsområdet 
dominerade. 
 2014 steg nivån till 81 helårsstudenter. Då avsåg den  
lärarutbildning och vård. Lärarlyftet och förskolelärarlyftet 
liksom sjuksköterskeutbildning förklarade ökningen. Åren 
2015 och 2016 ökade volymen påtagligt. Ett avtal om sjuk
sköterskeutbildning i Kina i samarbete Lishui universisty 
innebar ett stort tillskott. Det bedrevs också sjuksköterske
utbildning på uppdrag av Region Gävleborg. Därutöver fort
satte kurser för yrkesverksamma lärare. Kurser inom socialt 
arbete och psykologi gavs liksom inom fastighetsförmed
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Rådet kom att ägna sig åt två huvudområden. Det ena var 
att utveckla och driva högskolepedagogiska kurser och 
det andra frågan om pedagogiska meritportföljer. Pedago
gisk meriter kom att bli ett allt viktigare behörighetskrav 
och urvalsgrund i rekrytering och befordran. Pedagogiska  
kompetens var på sitt sätt också mer svårfångad än forsk
ningsmeriter. Provföreläsningar var det vanliga inslaget i 
samband med urval till lärarbefattningar. Behörighetsgiv
ande högskolepedagogisk utbildning på tio poäng tillkom.
 Lärande var ett prioriterat område i Högskolans kvali
tetsutvecklingsprogram för 20032005, vilket ytterligare 
fäste uppmärksamhet på värdet av god pedagogik i under
visningen. Detsamma gjorde den s.k. Bolognaprocessen, som 
på ett in gripande sätt påverkade utbildningen och ställde  
nya krav bl.a. på examination och betygsättning.
 Pedagogiska rådet hade utan tvekan viktiga uppgifter 
såväl för studenternas undervisning och för värderingen 
av pedagogiska meriter vid rekrytering som för extern vär
dering av kvaliteten  i Högskolans utbildningsverksamhet. 
Rådet kom dock att  läggas ner 2008. Institutionerna fick i 
stället direkt ansvar för den pedagogiska utvecklingen i sin 
verksamhet. För samordningen skulle fortsättningsvis Hög
skolans ledningsgrupp under rektor svara. En pedagogisk 
samordnare biträdde rektor i dessa  frågor och den högskole
pedagogiska utbildningen fortsatte. 2009 bestämdes att ett 
pedagogiskt program skulle tas fram. Det skulle innehålla 

riktlinjer för behörighetsgivande utbildning och ett system 
för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter 
och pedagogisk skicklighet. Syftet var att höja kvaliteten 
inom det högskolepedagogiska området. Arbetet kom senare  
att leda till att en s.k. pedagogisk meriteringstrappa infördes 
vid Högskolan.
 I slutet av 90talet kom frågan om ett organ för främ
jandet av lärarutbildningen och skolområdet att diskuteras. 
Det fanns ett behov av att stärka fortbildning, forskning och 
utveckling, praktik och erfarenhetsutbyte med anknytning 
till lärarutbildning och skolfrågor. Man borde utveckla ett 
regionalt utvecklingscentrum också för samarbetet mellan 
kommunerna och Högskolan. Från statsmakterna kom år 
2000  krav på att högskolor som anordnade lärarutbild
nings skulle ha regionala utvecklingscentra.
 Ett projekt drevs mellan 1999 och 2001 med finansiering 
av Kommunförbundet Gävleborg och Högskolan, senare 
med tillskott från Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden. 
Beteckningen på verksamheten blev Pedagogiskt utveck
lingscentrum Gävleborg, PUX och det drevs den första  
tiden som ett projekt inom ramen för Kontakttorget. PUX 
samarbetade med institutionerna som var engagerade i  
lärarutbildning och särskilt med institutionen för pedagogik, 
didaktik och psykologi. Verksamheten permanentades och 
kom att anknytas till lärarutbildningskansliet och rappor
tera till Lärarutbildningsnämnden. Uppgifterna var många 
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och omfattade samverkan om fort och vidareutbildning av 
skolans personal, främjande av forsknings och utvecklings
projekt i skolor och förskolor, samverkan om grundutbild
ning för lärare, förmedling av kontakter med andra lärosäten  
och kunskapsspridning, underlättande av kontakter mellan  
lärarutbildning, näringsliv och skola samt nätverksskapande.  
PUX knöts senare till Akademin för utbildning och ekonomi. 
År 2015 ombildades PUX till Regionalt utvecklings centrum 
Gävleborg, RUCX, som är ett formaliserat nätverk mellan 
Högskolan och regionens kommuner för samverkan kring 
skolutveckling, lärarutbildning och forskning. I nätverket 
ingår samtliga kommuner i Gävleborg och Älvkarleby kom
mun samt Hälsinglands utbildningsförbund. Förutom avtal 
om samverkan finns även avtal om de verksamhetsförlagda 
delarna av lärarutbildningen.

Studentkåren 

Gefle studentkår är den officiella studentorganisationen 
vid Högskolan i Gävle. Studentkåren ser sina rötter i Gävle 
seminariums elevkår som bildades 1946. Studentkåren till
kom huvudsakligen i sin nuvarande form 1984 efter det att 
en ny kårförordning gett studentkårerna en annan status. 
 Det var länge obligatoriskt för studenterna att tillhöra 
student kåren. Kårobligatoriet är en mycket gammal his
toria. Redan i slutet av 1600talet tillkom de första be
stämmelserna om obligatoriskt medlemskap i dåvarande 
nationsföreningar och i  början av 1900talet ett obligato
riskt medlemskap i student kårer. Det obligatoriska medlem
skapet upphörde dock första juli 2010. Det kom att medföra 
stora förändringar för studentkåren inte bara i Gävle utan 
också vid övriga lärosäten. Nytt var att studentkårerna fort
sättningsvis skulle utses av högskolan för perioder om tre år. 
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Andra studentorganisationer kunde också ansöka om ställ
ning som studentkår. Våren 2010 utsåg Högskolans styrelse 
Gefle studentkår att även i fortsättningar vara studentkår 
vid Högskolan. Nuvarande avtal gäller till och med 30 juni 
2019. Avvecklingen av obligatoriet innebar att antalet med
lemmar i kåren minskade drastiskt. Studentkåren skriver i 
Högskolans årsredovisning för 2010 att den hade knappt   
2 800 medlemmar höstterminen 2010 vilket motsvarade ca 
40 procent av medlemstalet föregående år. Detta fick natur
ligtvis mycket stor påverkan på kårens verksamhet inte 
minst i ekonomiskt avseende. I anslutning till förändringen  
träffades ett avtal mellan Högskolan och kåren. Avtalet 
innebar att Högskolan gav en ekonomisk ersättning till  
kåren för Kårens åtagande att förmedla bostäder till studen
terna och till den studentsociala verksamheten.
 Till studentkårens uppgifter hör framförallt utbildnings
bevakning och studiesociala frågor både inom och utom 
studierna. Bostadsfrågorna är också ett viktigt område.  
Studentkåren utser också studentrepresentanter i Högskolans  
beslutande och beredande organ. Studenterna har rätt att 
vara representerade i dessa organ. Det gäller Högskole
styrelsen, ledningsgruppen, akademiråden, utbildningsråden, 
utbildnings och forskningsnämnden, biblioteksnämnden, 
anställningsnämnden, disciplinnämnden, rådet för hållbar 
utveckling, central skyddskommitté, arbetsmiljögrupp för 
studenter, strategigruppen för lika villkor, samverkansrådet 
och kvalitetsutskottet. Det är inte ett krav på medlemskap 
i kåren för att utses som representant i ett av de beslutande 
eller beredande organen.
 Studentrepresentationen i dessa grupperingar och i andra  
former är mycket viktig inte bara för studenterna själva 
utan också för Högskolan. Studenterna utför ett omfattande 
studie arbete under lång tid vid Högskolan och studentinfly
tandet är en kvalitetsfaktor för utvecklingen av utbildningen 
och verksamheten. Det gäller dialogen i organiserad form 
med ledningen och ledningsorganen. Det gäller även fort
löpande dialogen mellan enskilda studenter och deras lärare. 
 Universitetskanslersämbetet presenterade i februari 2017 
en kartläggning av studentinflytandet. Man menade att 

studentinflytandet i stort fungerade väl på lärosätena. Ett 
större problem fanns dock, menade man. Det är kårerna 
som utser studentrepresentanter i högskolornas beredande 
och beslutande organ. Studentkårerna i riket har endast 42 
procent av studen terna som medlemmar. Endast 10 procent 
av dessa röstar i kårvalen. I kartläggningen dras slutsatsen  
att det bl.a. finns demokratiska problem förknippade med 
detta. Ämbetet menar att den statliga finansieringen av  
studentkårerna bör förstärkas och att utvecklingen av  
studentinflytande bör följas de närmaste åren.

Studentföreningarna

Vid sidan av Gefle Studentkår finns ett antal studentfören
ingar som erbjuder verksamheter för studenter med olika 
inriktningar och intressen. Studentföreningarnas verksam
het är oreglerad och medlemskapet även här frivilligt. Åtta 
föreningar finns i början av 2017. Studentkåren presenterar 
dem på följande sätt:

Astrakan, för alla som datorer, mjuk och hårdvara är  
spännande.

Gavlecon, för studenter vid ekonomprogrammet och  
fastighetsmäklarprogrammet. 

Gefleteknologerna (G-tech), för studenter vid alla  
ingenjörs, teknik, data och miljöprogram.

Gävles Resande Intellektuella Studenter (GRIS), för alla 
studenter som tycker om att skapa kontakter med nya  
studenter och att resa.

Hälso- och idrottsprofilen (HIP), för studenter på hälso
pedagogiska och idrottsvetenskapliga programmet.

Pedagogerna i Gävle (PiG), för studenter som läser till  
förskollärare, lärare och fritidspedagog.

Personal- och Arbetsliv (PA), för studenter på Personal och 
arbetslivsprogrammet.

Vård- och omsorg i X-län (VOX), för de som studerar på  
sjuksköterske, socionom, internationell socionom eller  
utredningskriminologiprogrammen.
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F O R S K N I N G  O C H  F O R S K A R U T B I L D N I N G

Prof i lområden

Med profilområden menas vanligen i högskolesammanhang 

i första hand forskningens men även utbildningens inrikt

ning vid ett lärosäte. De forskningsområden och forskar

grupper som nått en påtaglig omfattning lägger grunden 

till forskningsprofiler. Utvecklingen av forskningsprofiler 

påverkar den interna fördelningen av forskningsmedel. 

Samtidigt gäller också det motsatta att tillgången på forsk

ningsanslag och fördelningen av dessa ger förutsättningar

na för utvecklingen av profiler. En högskola, som jämfört 

med de stora universiteten förfogar över knappare forsk

ningsanslag, tvingas göra hårda prioriteringar för att skapa 

förutsättningar för kvalificerade forskargruppers utveck

ling. Storleken på forskningen vid Högskolan av Gävle med

ger två, kanske tre profilområden. En faktor av betydelse är 

också förmågan att konkurrera om externa forskningsan

slag. Samtidigt som utvecklingen, inte minst av kvalitets och 

konkurrensskäl, leder mot profilområden gäller att all aka

demisk utbildning skall vila på vetenskaplig grund och vara 

forskningsanknuten.  Därtill ska forskningen i enlighet med 

Högskolelagens bestämmelser vara fri. Det är forskaren själv 

som formulerar sitt forskningsproblem, väljer sin  metod och 

publicerar sina resultat fritt. Men om finansiering av forsk

ningen är alltid en dialog nödvändig med den på övergri
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pande nivå som tar emot och fördelar forskningsanslag, vare 
sig det gäller internt i Högskolan eller externa forsknings
finansiärer. Att forska är en kvalificerad och krävande 
uppgift. Att leda och utveckla forskning är heller ingen  
enkel sak. 
 Även om tillgången på och fördelningen av anslagsmedel 
i hög grad ger förutsättningarna för utvecklingen av profil
områden så kan också andra omständigheter vara av stor 
betydelse. Så var fallet för Högskolan då Byggd Miljö i Gävle  
och Belastnings skadecentrum kom att tillhöra Högskolan i 
Gävle. 
 År 2000 hade Institutionen för Byggd Miljö i Gävle 
(BMG), som tillhört Tekniska högskolan 
i Stockholm (KTH) inlemmats i Högsko
lan i Gävle. Institutionen bedrev fortsatt 
sin verksamhet på Brynäs i Gävle och hade 
sina laboratorier där. Vid överförandet hade 
Högskolan tillförts 14 mnkr årligen i forsk
ningsmedel. Ett avtal träffades med KTH 
om fortsatt samarbete. Professorerna hade 
fortsatt anknytning till KTH och kunde 
därigenom svara för forskarutbildning. Ge
nom en sammanslagning med institutionen 
för teknik den 1 juli 2002 skapades förut
sättningar för att i ökad utsträckning nyttja 
den sär skilda kompetens som fanns där även i Högskolans 
utbildning. Den sammanslagna institutionens namn blev  
Institutionen för teknik och byggd miljö.
 Under 2002 uppkom en fråga om Högskolans eventuella  
övertagande av ansvaret för Arbetslivsinstitutets belastnings
skadeforskning, som bedrevs i Umeå. Bakgrunden var en på
gående förändring av Arbetslivsinstitutets verksamhet och 
inriktning. Man ville överföra ansvaret för den mer grund
forskningsinriktade forskningen till högskoleområdet. Be
lastningsskadecentrum (BSC) leddes då av professor Håkan 
Johansson, en stark företrädare för verksamheten. Närmast 
till hands låg naturligtvis att pröva förutsättningarna för att 
överföra verksamheten till Umeå universitet. Detta visade 
sig i överläggningarna med universitetet vara förknippat 

med krav på verksamheten som framstod som svåra att till
mötesgå.
 Håkan Johansson vände sig då till Högskolan i Gävle. 
Han hade något år tidigare kommit i kontakt med Högskolan  
och fått en gott intryck av verksamheten och ville nu pröva  
förutsättningarna för en annan lösning. Leif Svensson ställde  
sig positiv till frågan. Hans bedömning var att Högskolan 
kunde tillföras en forskningsenhet med mycket stora ut
vecklingsmöjligheter. Det handlade om ett centrum som 
samlats kring ett synnerligen aktuellt tema med forskning 
av hög kvalitet och med ett omfattande nationellt och in
ternationellt samarbete. Överläggningar togs upp med  

Arbetslivsinstitutet. Överläggningarna blev  
framgångsrika och Högskolan i Gävle 
övertog fr.o.m. januari 2003 ansvaret för 
Belastningsskadeforskning och dess starkt 
profilerade verksamhet. Samtidigt som verk
samheten hade grundforskningskaraktär 
hade man också väl utvecklade samarbeten 
med verksamheter inom arbetsmiljöområdet. 
Överenskommelsen innebar att Högskolan 
tillfördes 23,6 mnkr i forskningsanslag samt 
ytterligare 8 mnkr i samverkansmedel för 
viss tid. I överenskommelsen ingick också 
att verksamheten succesivt och på viss sikt 

skulle flytta till Gävle och att den efter de första tre åren i 
Högskolan skulle utvärderas.
 Sammantaget innebar dessa förändringar nästan en 
fördubbling av Högskolans forskningsanslag. Högskolans 
åtagande gentemot KTH respektive Arbetslivsinstitutet och 
integreringen av såväl BMG och BSC kom att innebära att 
Högskolan i Gävle 2003 fick det största forskningsanslaget, 
70,3 mnkr, bland högskolorna utan eget ansvar för veten
skapsområde. Detta kom naturligtvis att få en mycket stor be
tydelse för utvecklingar av Högskolans profil då och senare. 
 Bara drygt ett år efter det att BSC anslutits till Högskolan  
kom budet om Professor Håkan Johanssons hastiga och 
oväntade bortgång. Han var belastningsskadeforskningens 
grundare och föreståndare. Hans kreativa initiativ att 2002, 

 Professor Håkan Johansson
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i det uppkomna läget för BSC, kontakta Högskolan i Gävle  
har utan tvekan kommit att få mycket stor betydelse för 
utvecklingen av Högskolans verksamhet. Håkan Johansson 
efterträddes som föreståndare av Med dr Mats Djupsjöbacka, 
forskare vid centrumet.
 Belastningsskadecentrum inrättades som en centrum
bildning direkt under rektor, hade egen styrelse och sin 
verksamhet helt inriktad på forskning. Förste ordförande i 
styrelsen blev Lars Eric Ericsson. När denne tillträdde som 
ordförande i Högskolestyrelsen efterträddes han av riks
dagsman Per Olov Svensson från Ljusdal.
 I de båda ansökningarna om rätten att bedriva forskar 
utbildning och ge forskarexamina beskrevs Högskolans 
forskningsprofil. Den bestod av två områden, ”pelare” som 
bar upp forskningen, inom Hållbar livsmiljö respektive  
Hållbart arbetsliv. Hållbar livsmiljö vilade på forskning 
inom områdena samhällsbyggnad, kultur och samhälle samt 
elektronik. Hållbart arbetsliv innefattade arbetslivs och  
företagsutveckling samt belastningsskadeforskning. Lärande  
respektive hälsa, vård och samhälle förenade, som ett bro
spann, dessa två pelare.

Ansökningar om vetenskapsområden

Leif Svensson lyfte när han tillträtt som rektor fram Högsko
lans ambition att bli universitet enligt universitetsvisionen 
som fastställts av Högskolestyrelsen 1999. Han konstate
rade att det i praktiken innebar att få självständig rätt till 
forskar utbildning inom ett brett urval av ämnen. Forskarut
bildning krävdes menade han bl.a. för att långsiktigt hålla 
en hög kvalitet i utbildningen och för att öka tillgången av 
forskar utbildade i regionen. Arbetet för att förverkliga denna  
ambition hade redan inletts och många lärare var engage
rade i arbetet. Han menade att det framförallt återstod ett 
administrativt arbete för att samordna underlagen och sätta 
samman ansökningar om rätten till forskarutbildning inom 
berörda vetenskapsområden. Marianne Wiktorin i rektors 
kansli fick uppdraget att arbeta med detta.
 Högskolestyrelsen beslutade lämna in ansökan om ve
tenskapsområde teknik hösten 2003. Ansökan skrevs under 

23 september 2003 och lämnades in till regeringen. Planen 
var att lämna in en ansökan om humanistiskt samhälls
vetenskapligt vetenskapsområde hösten 2004. Så skedde 
också. Den ansökan undertecknades 2 november 2004. 
Ansökningarna lämnades till regeringen, utbildningsdepar
tementet. Enligt den ordning som då tillämpades krävdes   
regeringens godkännande innan ansökningarna kunde gå 
vidare till den kvalitetsprövning Högskoleverket skulle  
svara för. Regeringens svar skulle dock komma att dröja.
 Begreppet vetenskapsområde hade 1999 ersatt den tidi
gare ordningen med styrning av högskoleverksamheten med 
s.k. fakultetsområden. De nya vetenskapsområdena kom 
att bli fyra: humanistiskt samhällsvetenskapligt, tekniskt,  
naturvetenskapligt och medicinskt. Vetenskapsområden 
hade stor ämnesmässig bredd. Många ämnen sorterades in  
i områdena inte minst inom humanistiskt samhällsveten
skapligt område. 
 Högskolan i Gävle var inte ensam i sin ambition att för
värva rätten till egen forskarutbildning. Flera högskolor 
strävade efter det och det var också en logisk utveckling
sambition. Högskolornas grundutbildning hade vuxit. Man 
hade i egna forskningsanslag av varierande storlek och man 
hade rätt att anställa egna professorer. Man kunde utfärda 
magisterexamina. Det som saknades var rätten att utfärda 
licentiat och doktorsexamen. 
 Högskolor, som saknade egen forskarutbildningsrätt var 
ändå i en icke obetydlig omfattning verksamma i forskar
utbildning. Lärare genomgick forskarutbildning och man 
anställde doktorander, som bedrev sina studier vid ett läro
säten som hade rätt att utfärda forskarexamen. Det egna 
lärosätet svarade vanligen för finansieringen medan det 
andra lärosätet kunde registrera examina. Det var i sig ett 
fruktbart samarbete för att kunna erbjuda forskarutbild
ning till anställda lärare och till studenter. Men det framstod 
av flera skäl som betydligt bättre om man kunde erbjuda 
egen forskarutbildning.
 I efterhand är det inte svårt att inse att en generös till
delning av rätten att utfärda forskarexamina inom de breda 
vetenskapsområden skulle komma att innebära många och 



4 3

stora anspråk på betydande medelstillskott för forskning 
och forskarutbildning. År 2006 meddelade regeringen att de 
ansökningar om att få bilda universitet som inkommit inte 
skulle behandlas.  Det skulle inte bli några fler universitet i 
landet.
 Prorektor Gabriella Åhmansson framhöll i årsredovis
ningen för 2004, då även ansökan om vetenskapsområde 
humaniorasamhällsvetenskap lämnats, att ”Oavsett när 
denna (universitets epoken) infaller har själva processen med 
att kvalitetssäkra och kvalitetshöja grundutbildning och 
forskning upp till en nivå där vi är beredda att erbjuda fors
karutbildning i ett antal ämnen varit kvalitetshöjande i sig”.

Universi tetsgruppen

Rektor hade år 2003 engagerat förre landshövdingen, riks
dagsmannen och statssekreteraren Gunnar 
Björk som senior rådgivare för att arbeta 
med det externa stödet till ansökningarna 
om egen forskarutbildning. Ett strategiskt 
kommunikationsprojekt för förverkligande 
av universitetsvisionen formulerades och 
leddes av Gunnar Björk. Länsstyrelsen, Kom
munförbundet Gävleborg, Gävle kommun, 
Landstinget Gävleborg och Högskolan 
svarade för finansieringen. ”Universitets
gruppen i Gävle Högskoleregion” bildades   
och bestod av landshövdingen Christer  
Eirefelt och ledande personer i Landstinget, Kommunför
bundet, Hudiksvalls och Gävle kommuner och Handels
kammaren. Rektor och studentkårens ordförande var också 
ledamöter i gruppen. Gunnar Björk och rektor Leif Svensson 
reste och mötte kommunledningarna i länet, verkställande 
direktörer i de stora företagen och länets riksdagsmän.
 Gunnar Björk lämnade en rapport från arbetet i decem
ber 2006. Dialogen med regionen hade inneburit en samling 
bakom kravet att Högskolan i Gävle skulle få universitetssta
tus. Det långsiktiga arbetet för att nå detta borde fortsätta. 
Man pekade på behovet av fortsatta satsningar på kvalitet, 
på stärkt forskning och på ökad forskning för långsiktig till

växt i samverkan med näringslivet. Vidare måste regionens  
agerande för universitets statusen intensifieras och fler mötes
platser mellan regionens näringsliv och Högskolan skapas. 
Universitetsgruppens arbete borde fortsätta och det regio
nala partnerskapet borde mer aktivt tillvarata Högskolan  
i arbetet med att skapa långsiktig tillväxt i regionen. 
 I rapporten belystes även regeringens inställning i 
universitetsfrågan. Där framgår bl.a. utbildningsmi
nister Thomas Östros mening år 2004 att frågan om 
ytterligare universitet inte endast berodde på uppställ
da kvalitetskrav utan att det även skulle ligga i linje 
med forskningspolitiken och det statsfinansiella läget.  
Utbildningsminister Leif Pagrotsky angav en delvis annan 
inriktning ett år senare då han framhöll vikten av samar
bete mellan högskolorna. Högskolorna skulle utveckla och 

profilera sin verksamhet och i samverkan 
med andra lärosäten utveckla goda miljöer.  
Universitetsfrågan kom att hänvisas till 
Resursutredningen (SOU2007:81) genom 
tilläggsdirektiv. Den ansåg att frågan om 
universitetsstatus borde avgöras enbart i en 
oberoende kvalitetsbedömning. Samtidigt 
förordade utredningen en koncentration av 
kompetens och resurser i forsknings och 
utbildningssektorn. När den nya allians
regeringen tillträdde 2006 förklarade stats
minister Reinfeldt att fokus under många 

år hade legat på kvantitativ utbyggnad av högre utbildning. 
Nu skulle det bli fråga om kvalitativ utbyggnad.
 Oavsett den slutliga bristen på framgång i ansträngning
arna för att nå universitetvisionen så kom arbetsprocessen 
att manifestera ett starkt regionalt stöd för Högskolans 
utvecklings ambitioner.

Högskolan får  rätt  
t i l l  egen forskarutbi ldning

Möjligheten att få ansvar för vetenskapsområdena Teknik   
respektive Humaniorasamhällsvetenskap hade alltså stängts.  
År 2010 öppnas så en annan möjlighet att nå den efter

Gunnar Björk ledde universitets-
gruppen
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traktade rätten till forskarutbildning. Regeringens proposi
tion Forskarutbildning med profilering och kvalitet (Prop. 
2008/09:134) innebar stora förändringar i förutsättning
arna för lärosätena att kunna utbilda forskare och utfärda 
forskarexamen. Strävan efter rätten till forskarutbildning 
inom vetenskapsområden hade inneburit en breddning av 
forskning och kompetensuppbyggnad inom dessa områden, 
som omfattade många akademiska ämnen. Detta ställde 
också stora krav på finansieringen av forskningen särskilt 
för högskolor som hade lägre anslag för forskning och 
forskar utbildning.
 Förändringen innebar att alla högskolor skulle få möjlig
het att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskar
nivå. Examenstillståndet skulle, efter ansökan och prövning, 
ges inom avgränsade områden, smalare än vetenskapsområ
dena. Kvalitetsfrågorna var mycket viktiga. Den högskola 
som klarat prövningen och fått rätten till forskarutbildning
en kunde också förlora den om man i senare utvärderingar 
fann brister i kvaliteten. Den nya ordningen började gälla 1 
januari 2010. 
 Arbetet med att utarbeta en första ansökan startade 
omedelbart med rektor MajBritt Johansson som pådrivare.  
Den första ansökan avsåg profilområdet Byggd miljö, ett 
väl avgränsat område med hög kompetens och konkurrens
kraftigt forskning. Inom området bedrevs sedan länge fors
karutbildning i samarbete med lärosäten med examensrätt. 

Ansökan klarade kvalitetsprövningen och Högskoleverket 
beslutade i slutet av juni 2010 att godkänna Högskolans 
ansökan. Forskarutbildningen inom området Byggd miljö, 
som inledningsvis inriktades på delområdena Byggnadens 
energisystem respektive på Inomhusmiljö, kunde inledas 
läsåret 2010/11. De första doktoranden antogs år 2011. 
Fler ämnen har tillkommit sedan dess. År 2016 omfattade 
forskarutbildningen ämnena energisystem, inomhusmiljö, 
geospatial informationsteknik och miljöpsykologi.
 Högskolan hade under 2009 beviljats rätten till masterut
bildning inom området energisystem. Genom beslutet 2010 
om forskarutbildningsrätt inom Byggd miljö fick Högskolan  
också rätt till masterutbildning inom de fem områden som 
ingick i profilen, nämligen energisystem, inomhusmiljö, 
miljö psykologi, materialteknik och teknisk miljövetenskap. 
För att hantera den nya forskarutbildningsrätten inrättades 
en forskarutbildningsnämnd.
 Centrum för belastningsskadeforskning hade anslutits 
till Högskolan som en forskningsenhet. Genom åren hade 
man utvecklat sin roll i utbildningen. Här utvecklades för
slag till masterutbildning inom ett nytt område benämnt 
Arbetshälsovetenskap. Ansökan om rätt till masterutbild
ning uppskattades av granskningsgruppen, som menade att 
ämnesområdet var ”en akademisk innovation”. Man fann 
också att det inom Centrum för belastningsskadeforskning 
samlats en högklassig sakkunskap och att området var bety
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delsefullt i ett nationellt perspektiv eftersom det fanns behov 
av fördjupad förståelse för arbetsrelaterad hälsa.
 År 2010 tilldelades Högskolan rätt till masterutbild
ning inom detta nya område och utbildningen startade läs
året 2011/12. Utvecklingsarbetet fortsatte med sikte på att 
också få rätt till forskarutbildning. I maj 2012 godkände 
Högskoleverket ansökan om forskarutbildning inom pro
filområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Förutom belastnings
skadeforskning innefattade området också forskning inom 
folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psy
kologi, miljöpsykologi och industriell ekonomi. De första 
doktoranderna antogs i januari 2014. År 2016 omfattade 
forskarutbildningen i arbetshälsovetenskap sju doktorander 
och i socialt arbete en doktorand.
 År 2015 disputerade Högskolans första egna dokto
rand, filosofie doktor Anatole Nöstl, i miljöpsykologi. Detta 
år hade Högskolan sammanlagt 30 egna doktorander, nio 
kvinnor och 21 män.  Vid utgången av 2016 hade antalet 
doktorander vuxit till 38.
 I februari 2013 invigdes Högskolans två forskarutbild
ningsrätter av universitetskansler Lars Haikola. Rätten till 
forskarutbildning inom Högskolans profilområden 2010 
respektive 2012 tillhör utan tvekan de största framgångar
na i Högskolans historia. Elva år hade gått sedan univer
sitetsvisionen beslutades och sju sedan ansökan om rätten 
till vetenskapsområde Teknik lämnades in. Mindre än ett år 

efter det att möjligheten till rätt till forskarutbildning inom 
mer avgränsade områden skapats fick Högskolan sitt första 
forskarutbildningsområde godkänt och bara två år senare 
sitt andra. Utvecklingen hade alltså inte på något sätt stått 
still under dessa år. Själva kärnan i universitetsvisionen från 
1999, forskarutbildningsrätten hade nåtts, även om beteck
ningen på Högskolan förblev oförändrad. Att Högskolan 
får ge forskarutbildning och utfärda forskarexamina måste  
ses som ett erkännande av Högskolans framsteg genom 
kompetenstillväxt och kvalitetsarbete.

Forskarutbi ldning i  samarbete  
med andra lärosäten

Långt innan Högskolan fick sin egen rätt att utfärda forskar
examina fanns ett stort engagemang i forskarutbildning.  
Den bedrevs i samarbete med lärosäten med forskar
examensrätt som exempelvis Uppsala universitet och KTH. 
Villkoren var sådana att den forskarstuderande antogs till 
forskarutbildning vid ett lärosäte med examensrätt men 
behöll sin läraranställning vid Högskolan. Doktorand
anställningar på Högskolan var mindre vanliga. I denna 
forskarutbildning svarade Högskolan för finansieringen av 
studierna medan examina registrerades vid det forskarut
bildande lärosätet. Det gav en viktig möjlighet att erbjuda 
forskarutbildning och många universitetsadjunkter fick en 
licentiat eller doktorsexamen, totalt 140 examina varav 58 

Anatole Nöstl, förste doktorn vid Högskolan, promoveras 2016
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professor Christer Sjöström byggnadsmaterialteknik och 
professor Mats Sandberg, installationsteknik. Det förnyade 
avtalet omfattade fem forskarutbildningsämnen; oförändrat  
Sjöström och Sandberg i byggnadsmaterialteknik respektive  
installationsteknik och därtill professor Staffan Hygge, miljö  
psykologi, professor Lars Bengtsson, industriell arbetsveten
skap och Professor Anders Östman, geoinformatik. Avtalet 
innebar samtidigt att möjligheterna till ytterligare samarbeten 
med KTH inom utbildning och forskning stärktes.
 Samarbetet med Linköpings universitet om forskarut
bildning har varit inriktat på energi och produktionsteknik. 
Högskolan hade sedan 2005 samarbete med universiteten 
om två professurer, en i värmeöverföring och en i maskin
teknik. Under 2007 tillkom i samarbete med Örebro univer
sitet en forskarskola i didaktik och vård. 
 Ett femårigt avtal slöts 2006 med Mittuniversitetet om 
samarbete inom forskning och forskarutbildning i företags
ekonomi, den s.k. Mittalliansen. Totalt tolv doktorander 
antogs varav fyra vid Högskolan i Gävle. Ett viktigt inslag i 
samarbetet var införande av ett gemensamt högre seminarium  
i företagsekonomi.
 Företagsforskarskolan REESBE (ResourceEfficient Energy 
systems in the Built Environment) startade 2012 tillsammans 
med högskolorna i Dalarna respektive i Mälardalen. Här 
utvecklades ett nära samarbete med företag inom bygg och 
energiområdena i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Tolv 
doktorander, främst med anställning i näringslivet, skulle 
antas. Forskarskolan var den första i sitt slag vid Högskolan  
och omfattade ämnena energisystem, inomhusklimat och 
miljöpsykologi. 2014 fick forskarskolan ytterligare anslag  
från finansiären Stiftelsen för kunskap och kompetens (KKS) 
för en ny antagningsomgång, REESBE+.

Forskningens omfattning

Som framgår av Birgitta Stymnes jubileumsskrift 19772002 
var forskningen under Högskolans första år av mycket 
blygsam omfattning. Verksamhetsåret 1988/89, vid hennes 
tillträde, var den totala omsättningen av forskningsverksam
heten endast 560 tkr. Drygt 10 år senare, 2000, hade forsk

av kvinnor och 92 av män åren 2002 – 2014. Det innebar 
utöver den enskildes förvärvade kunskaper och forskar
examen även viktig kompetensutveckling för Högskolan. 
 Åren 20022005 hade Högskolan totalt ca 90 forskar
studerande per år.  Siffran avser forskarstuderande personer, 
som inte alltid studerade på heltid. Från 2006 innehåller  
statistiken endast personer med doktorandanställning och då 
sjunker antalet till 14 det året. Antalet växer dock för vart år 
och uppgår till totalt 79 doktorander år 2016. Av dessa var 
38 forskarstuderande vid Högskolan. Antalet forskarstude
rande med annan anställning än doktorand vid Högskolan 
uppgick 2016 till 20 och det totala antalet forskarstuderande  
till 99. Av detta sammanlagda antal var 48 kvinnor och 51 
män. Fler män (65 procent) än kvinnor är doktorander vid 
Högskolan och fler kvinnor (60 procent) än män är dokto
rander vid annat lärosäte. Bland övriga forskarstuderande,  
som inte är doktorander, är fördelningen helt jämn.
 Högskolan har samarbetat om forskarutbildning med flera  
lärosäten. År 2002 blev Högskolan part i två nationella fors
karskolor, Telekommunikation med KTH som värdhögskola 
respek tive Genusvetenskap med Umeå universitet som värd. 
Högskolan deltog även i forskarskolan för naturvetenska
pens och teknikens didaktik som Linköpings universitet 
ansvarade för. Värdhög skolorna disponerade anslagsmedel 
som finansierade doktorander och handledare vid partner
högskolorna. Totalt fanns 16 forskarskolor av detta slag i 
landet och de drevs t.o.m. 2007
 När Belastningsskadecentrum anslöts till Högskolan 
fanns redan ett väl utvecklat samarbete med Umeå univer
sitet om forskarutbildning. Under 2004 arbetade vid eller 
finansierades av centrumet 19 doktorander, flera med hand
ledning av forskare vid BSC.
 Ett nytt avtal om forskarutbildning tecknades med KTH 
2004. Ett första avtal hade träffats 1999 då Högskolan 
övertog ansvaret för Byggd Miljö i Gävle. Avtalet innebar 
främst att institutionens professorer behöll sin ställning 
vid KTK och kunde fortsätta sina uppgifter inom forskar
utbildningen. Det första avtalet hade omfattat fyra profes
sorer. 2004 arbetade två av dessa vid Högskolan. De var 
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ningsomslutningen vuxit till 66,5 mnkr, varav 33 mnkr var 
anslagsmedel. Det var helt enkelt en makalös utvecklings
period. Samtidigt växte också utbildningens omfattning. 
Forskningen har under flera år utgjort ca 20 procent av den 
totala verksamheten och utbildningen således ca 80 procent. 
År 2002 omsatte forskningen 68,9 mnkr varav drygt 34 
mnkr var anslagsmedel. Forskningens andel av den samlade 
verksamheten uppgick till 17 procent. Men målet var att nå 
25 procent. Efter det att BSC kommit till Högskolan 2003 
steg forskningsandelen till 22 procent. Forskningsanslaget 
uppgick till 70 mnkr och den totala omsättningen till 106,5 
mnkr totalt. 2004 var anslaget i stort oförändrat, medan 
den externa finansieringen steg något och den sammanlagda  
volymen uppgick till 110,7 mnkr. År 2005 minskade forsk
ningens volym till 97,1 mnkr varav anslagsfinansierat 64,5 
mnkr, till följd av såväl minskade statsanslag som externa 
intäkter. Nästa år sjönk den totala omsättningen något och 
forskningens andel av verksamheten var därmed ca 19 pro
cent bl.a. till följd av att särskilda samverkansmedel till BSC 
fallit bort. År 2007 steg forskningsvolymen till nivån 99,8 
mnkr. Därmed var andelen forskning på nytt över 20 procent,  
vilket dock ska värderas mot bakgrund av minskande volym 
i grundutbildningen. 
 Mellan åren 2002 och 2008 ökade sammantaget det 
statliga anslaget till forskningen från 34 mnkr till nära 73 
mnkr. Den största ökningen var mellan år 2002 och 2003 
tack vare att Belastningsskadecentrum kom att överföras till 
Högskolan. De anslag som BSC medförde innebar i prakti
ken en dubblering av forskningsanslaget. Åren efter 2003 
var ökningen betydligt måttfullare. 
 Åren 2008 till 2016 fortsatte forskningen att öka i  
volym. År 2008 uppgick forskningsanslaget till nära 73 
mnkr. Den totala omslutningen uppgick till 108,7 mnkr 
motsvarande 22 procent av verksamheten. 2009 var an
slaget 74,1 mnkr och den totala omslutningen 112 mnkr. 
2010 ökade anslaget till 79,1 mnkr och totalen till 118,8 
mnkr. 2011 steg anslaget till 80,4 mnkr och omslutningen 
totalt till 119,6 mnkr. 2012 steg anslaget till 82,3 mnkr 
och totalen till 124 mnkr. År 2013 var anslaget och totala  



4 8

omslutningen i huvudsak oförändrade jämfört med året 
innan. År 2014 ökade värdena på nytt. Anslaget uppgick 
till 84,6 mnkr och den sammanlagda omslutningen till 
124,6 mnkr. 2015 visade lägre anslag och omslutning.  
Anslaget var 83,8 mnkr och omslutningen totalt 118,6 
mnkr. Det var framförallt de externa forskningsbidragen 
som minskade 2015 jämfört med 2014. År 2016 slutligen 
uppgick det statliga anslaget till 90,9 mnkr och den totala  
omslutningen 133,4 mnkr. Ökningen från 2008 till 2016 
har varit nära 23 procent. Andelen forskning av den sam
manlagda omslutningen av utbildning och forskning ligger 
nu på ca 22 procent 
 Sett över perioden 20082016 steg således forskningsan
slaget från knappt 73 mnkr år 2008 till 90,9 mnkr år 2016. 
Det betyder ca 18 mnkr på nio år eller 2 mnkr per år. Det 
innebär en starkare expansion jämfört med perioden 2002 
till 2007 om man räknar bort den anmärkningsvärt stora 
ökningen av anslaget som BSC:s ankomst till Högskolan 
innebar år 2003. 
 Vetenskaplig publicering är ett viktigt inslag i forsk
ningsprocessen. Publiceringen föregås av en kollegial kva
litetsgranskning, s.k peerreview eller refereegranskning. 
Forskarnas vetenskapliga publicering kom att redovisas 
samlat i årsredovisningen 2007 för åren 20042007 och 
jämförelser gjordes med en tidigare rapportering från 2003. 
Totala antalet publikationer uppgick under denna period till 
drygt 240 i genomsnitt per år. Det totala antalet var 965  
publikationer. I denna summa ingick 456 s.k. referee
granskade publikationer, d.v.s. sådana som granskats före 
publicering enligt etablerade processer i vetenskapssam
hället. Detta kunde jämföras med redovisningen från före
gående fyraårsperiod som innebar totalt 246 publikationer 
varav 100 refereegranskade, en påtaglig utveckling således. 
 Resultatet av forskningen mätt i vetenskapliga publika
tioner skulle fr.o.m. år 2010 komma att ha betydelse för 
tilldelningen av forskningsanslag.  Ett större arbete fick då 
läggas ner för att samla in och säkra publiceringsuppgifter. 
Under perioden 2010 – 2016 användes DiVA för varje år. 
DiVA hanteras av biblioteket och är det digitala vetenskap

liga arkivet. I det kan man söka forskarnas publiceringar 
och studenternas uppsatser. Arkivet bygger på egen rap
portering från forskare och studenter. Under denna period 
ökade antalet registrerade forskningspublikationer från 283 
år 2010 till 560 år 2016. Antalet ökade varje år och den 
sammanlagda ökningen var 100 procent.
 Från 2012 användes också Web of Science, som är en 
inter nationell nätbaserad registrering av vetenskapliga 
publi kationer och citeringar, och Scopus, som är en annan 
motsvarande databas.  Enligt Web of Science steg antalet 
 publikationer mellan åren 2012 till 2016 från 116 till 167, en 
ökning med 44 procent och enligt Scopus för samma period 
från 155 till 213, vilket innebär en ökning med 49 procent.
 Det har alltså skett en betydande ökning av antalet publi
kationer som rapporteras i dessa system.  Till en början 
var rapporteringen osäker, men rutinerna har förbättrats 
påtagligt. Det finns också en eftersläpning i systemen som 
gör att tidigare års uppgifter i årsredovisningarna justeras. 
Troligen ligger det också bakom ökningen att forskarnas 
medvetenhet om att rapporteringen har betydelse för till
delningen av statliga forskningsanslag. Det präglar antagli
gen rapporteringen vid alla lärosäten. Uppgiften att på detta 
sätt öka forskningsanslaget är svår eftersom det inte bara 
krävs en ökning av publiceringen utan också att ökningen är  
relativt sett större än vid andra lärosäten för att Högskolans 
position ska förbättras.
 Även om Högskolan i Gävle länge hade det högsta 
forskningsanslaget jämfört med andra högskolor utan egen 
forskarutbildning är omfattningen liten jämfört med univer
siteten. En enkel jämförelse med Uppsala universitet visar 
att för år 2015 uppgick utbildningsanslaget vid Högskolan 
till 25 procent av anslaget till Uppsala Universitet. Samma  
jämförelse av det statliga forskningsanslaget visar att Hög
skolans forskningsanslag endast uppgår till 2 procent   
av universitetets. Man kan tycka att jämförelsen haltar och 
är alltför djärv. Universitetet är ju 500 år äldre än Högskolan  
och tio gånger större. Universitetet är mycket ”forsknings
tungt” och Högskolan i Gävle är mycket ”utbildningstung” 
trots Högskolans starka utveckling av forskningen. 
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Samtidigt gäller samma kvalitetskrav på såväl utbildning som 
forskning vid Högskolan i Gävle som vid andra läro säten. 
All akademisk utbildning vilar på vetenskaplig grund och 
ska vara forskningsanknuten. Slutsatsen är att det fortsatt är 
av avgörande betydelse för Högskolan att forskningen kan 
fortsätta växa i omfattning genom högre statliga forsknings
anslag och genom ytterligare extern finansiering. Det gäl
ler också att kunna erbjuda goda forskningsmöjligheter till  
lärare och forskare och att kunna rekrytera nya kvalificerade 
medarbetare till forskning och utbildning. 

Forskningsstrategier

Planeringen av forskningen på längre sikt har skett utifrån 
beslutade forskningsstrategier. Besluten har fattats av Hög
skolestyrelsen och gällt övergripande riktlinjer för forsk
ningen och dispositionen av de statliga forskningsanslagen. 
Fördelningen mer i detalj har de olika utbildnings och 
forskningsnämnderna svarat för fram till 2015. Därefter 
har en särskild beredningsgrupp föreslagit riktlinjer för för
delningen av forskningsmedel. Forskningsstrategierna, som 
är fyraåriga, har haft två syften. Det ena syftet har varit att 
bidra till underlaget till regeringens forskningspropositioner 
och det andra att fungera som styrdokument för den egna 
forskningsverksamheten. 
 Den första strategin från 1999 utgår naturligt nog från 
den vision Högskolan då nyligen antagit. De ämnen som då 
ansågs ha nått störst djup och forskningsvolym var:

– elektronik

– energi och inneklimatteknik

– företagsekonomi

– geografisk informationsteknik

– industriell ekonomi

– nationalekonomi, och

– pedagogik

Vid denna tidpunkt fanns endast en adjungerad professor, 
Bengt Rystedt, på deltid i samarbete med Uppsala universitet.  
Fr.o.m. 2001 anställdes en professor i mikrovågsteknik,  

Anders Rydberg, också i samverkan med Uppsala univer
sitet. En professor i värmeöverföring skulle anställas. Det 
kom att bli Bahram Moshfegh, liksom en professor i peda
gogik, Peter Gill. 
 Ett antal starka områden beskrevs i strategin. Samhälls-

byggnad innefattade Geografiska informationssystem och 
informationsteknik, energi och inneklimatteknik och fastig
hetsföretagande. Inom området fanns två KTHprofessorer  
Mats Sandberg, strömningsmekanik och Birger Ljung, före
tagsekonomi/fastighetsföretagande. Området Arbetslivs- och 

företagsutveckling innefattade företags och national
ekonomi och industriell ekonomi. Det tredje området var 
kommunikation, som innefattade datavetenskap, elektro
nik och medie och kommunikationsvetenskap. Det fjärde 
var pedagogik som samlade barn och ungdomspeda gogik, 
friskvårdspedagogik och kultur/vuxenpedagogik. Ett femte  
område var materialvetenskap som hade två KTHprofes
sorer i statistik/byggnadsanlys genom Urban Norlén respek
tive materialvetenskap/byggnadsmaterial genom Christer 
Sjöström. 
 Som sista område beskrevs Hälsa, vård och omsorg.  
Dessa områden präglade Högskolans forskningsambi
tioner de följande åren. Vissa förändringar gjordes dock i 
strategin för åren 20052008, som fastställdes i september 
2003.  Samhällsbyggnad var oförändrat det första området.  
Det tidigare kommunikationsområdet betecknades nu 
som elektronik med särskild inriktning på telekommu
nikation. Området arbetslivs och företagsutvecklings 
inriktning hade nu inriktats mot hållbart företagande, 
verksamhetsutveckling och företags samspel med om
givande marknad  och samhälle. Det tidigare pedagogik
området hade nu fått en tydlig inriktning mot lärande 
och om fattade lärar utbildningsanknuten forskning, forsk
ning av betydelse för skolområdet och annan pedagogisk 
forskning. Hälsovårdsområdet betecknades som hälsa, 
vård och samhälle och innefattade nu också forskning 
med ett hälsofrämjande perspektiv. Kultur och samhälle 
var en ny områdesrubrik som samlade humanistisk forsk
ning som bl.a. omfattade regional egenart, identitet 
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och förändring. Materialteknik angavs inte längre som ett 
särskilt område. 
 Dessa områden grupperades i en beskrivning av forsk
ningsprofilen under rubrikerna Hållbar livsmiljö och 
Hållbart arbetsliv. Belastningsskadecentrum fanns nu i  
Högskolan och forskningen där hänfördes till Hållbart  
arbetsliv, medan delområdena Lärande och Hälsa, vård 
och samhälle beskrevs som förenande för båda hållbarhets
rubrikerna.
 Den följande forskningsstrategin fastställdes i december 
2007 och avsåg perioden 20092012. I den deklarerades  
målet att Högskolan i Gävle inom tre till fem år skulle ha 
utvecklat minst två forskningsprofiler inom vilka forskar
utbildning kunde erbjudas. De två forskningsprofilerna  
var Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv. 
Byggd miljö innefattade såväl forskning som anknytande 
utbildningsprogram inom ämnena energisystem, venti
lations och strömningsteknik, materialteknik, kemi och 
experimentell psykologi. Hälsofrämjande arbetsliv inne
höll forskning och utbildning, genom Centrum för be
lastningsskadeforskning, med inriktning på uppkomsten 
av arbetsrelaterad ohälsa och hur den ska förebyggas och 
behandlas. Profilen omfattade vidare forskning och utbild
ning inriktad mot vård, idrott och socialt arbete liksom 
mot funktionshindrades speciella problem. Även hälso

pedagogiska insatser uppmärksammades för att förebygga  
skada och ohälsa.
 All forskning vid Högskolan rymdes inte inom dessa 
två profil områden. Forskningen av särskild betydelse för 
lärarutbildningarna skulle främjas genom utvecklingen av 
ämnesdidaktisk forskning till ett tredje profilområde till 
kommande fyraårsperiod från 2013. Andra områden som 
elektronik med inriktning mot radiomätteknik skulle också 
bli föremål för satsningar. Forskning och utbildning inom 
humaniora och samhällsvetenskap skulle koncentreras mot 
regionala identiteter och medier och sam arbete med Uppsala  
universitet om utbildning på avancerad nivå inom humaniora. 
 Högskolestyrelsen beslutade i december 2012 om en 
handlingsplan för att stärka Högskolans forskning. En ny 
vision hade antagits året innan och nu var siktet inställt 
på att ha en ledande position inom forskning för en håll
bar livsmiljö för människan. Två starka forskningsmiljöer 
hade byggts upp och Högskolan hade fått forskarutbild
ningsrätt inom båda dessa områden. Men det fanns be
kymmer. Utvecklingen av forskningsintäkterna visade  
en mindre positiv bild. De senaste åren hade de samman
lagda intäkterna ökat marginellt vilket sammanhängde med 
minskade externa forskningsbidrag. Regeringen hade infört  
en ny modell för fördelning av forskningsanslag mellan lan
dets lärosäten. Den skulle premiera vetenskaplig publicering 
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samt förmågan att attrahera externa medel till forskningen. 
Till en början skulle 10 procent av anslaget omfördelas men 
andelen skulle växa till 20 procent från 2014. Konkurren
sen om forskningsmedlen skulle komma att skärpas och det 
gällde att möta den utvecklingen med aktiva åtgärder för att 
stärka Högskolans läge.
 År 2013 skulle forskningen bli Högskolans fokusområde 
och ges hög prioritet. År 2013 utropades till Forskningens 
år. Det handlade om forskningsområden, forskningsmedel, 
publicering och ansökningar om externa medel. En ny forsk
ningsstrategi skulle utarbetas och stödet till arbetet med an
sökningar om externa forskningsmedel skulle förbättras. 
Samverkan med om givande samhälle skulle stärkas i syfte att 
öka externfinansieringen och informationen om pågående  
forskning och externa forskningsbidrag skulle förbättras. 
Den ekonomiska uppföljningen av forskningen skulle också 
förbättras. 
 I april 2013 presenterade utbildnings och forsknings
kansliet en uppföljning av forskningsverksamheten. När 
det gällde mått på den vetenskapliga publiceringen visade 
uppföljningen att Högskolan låg förhållandevis lågt när det 
gällde citeringar (medelvärde 0,73 för s.k. medelciteringar) 
jämfört med det nationella medelvärdet (1,14). Ämnena 
 statistik, fysik och hälsa låg bättre till jämfört med medel
värdet för riket. Inom Högskolan låg ämnena miljöstudier, 
samhällsvetenskap, ekonomi, extern medicin, biologi och 
matematik högre än det interna medelvärdet. Man fann 
också att profilområdena var mycket aktiva. Över 200 
forskningsprojekt rapporterades. Hälsofrämjande arbetsliv 
hade det mest omfattande samarbetet med andra lärosäten 
medan Byggd miljö hade mest samverkan med näringslivet. 
Båda profilerna samarbetade med kommunerna och med 
Landstinget Gävleborg. 
 Vidare framgick att 40 procent av projekten finansi
erades med Högskolans forskningsanslag. Inom profilområ
dena hade man flest projekt finansierade av forskningsråden 
(FAS, Formas, Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond 
och Vinnova) eller av regionala finansiärer som Region  
Gävleborg, Länsstyrelsen och Landstinget. Inom Byggd miljö, 

utbildningsvetenskap, elektronik och annan naturvetenskap 
hade man också finansiering från EU:s forskningsfonder. I 
utvärderingen undersöktes också forskningsprojektens bi
drag till hållbar utveckling. 74 procent av projekten bedöm
des i högre eller mindre del bidra till samtliga aspekter av 
hållbar utveckling. Här ingick 47 procent av projekten som 
till övervägande del bedömdes bidra till hållbar utveckling.
 Strategin för åren 20132016 antogs i februari 2013. 
Genom kraftsamling skulle Högskolan stimulera mång
vetenskapliga utbildnings och forskningsmiljöer baserade  
på olika hållbarhetsperspektiv. Kvalitén skulle stärkas ge
nom fokus på excellens och hållbar utveckling. Utbildningen  
skulle koncentreras till områden med god forsknings
anknytning och god studentrekrytering. Byggd miljö och 
Hälsofrämjande arbetsliv var kärnan i forskningen och 
skulle fortsatt stärkas. Fler ämnen skulle utvecklas för fors
karutbildning och man skulle underlätta för ämnen utanför 
profilerna att söka sig till dessa. Under den här perioden 
skulle också forskningsmiljöerna inom didaktik och peda
gogik ges förutsättningar att utvecklas till en tredje forsk
ningsprofil. De externa medlen till forskningen skulle öka 
under perioden och målet sattes till att de vid utgången av 
2016 skulle överstiga det statliga anslaget till forskningen.
 Den allmänna bedömningen var att forskningen fortsatt 
skulle stärkas under perioden 2013 till 2016. Målet för 
ytter ligare extern forskningsfinansiering var dock svårt att 
uppnå. Den externa finansieringen av forskningen steg med 
1 244 tkr från 2013 upp till 42 376 mnkr 2016. Det innebar 
att denna finansiering uppgick till 47 procent av det statliga  
forskningsanslaget, som också ökat under perioden. Det in
träffade en större minskning, 7,5 mnkr, i externfinansiering 
mellan 2014 och 2015. Om det inte inträffat skulle andelen  
extern finansiering uppgått till närmare 55 procent. En 
jämförelse med läget 2002 visar att relationen mellan 
anslag och extern finansiering är i stort densamma. Men  
sedan dess har de externa bidragen ökat med ca 8 mnkr, 
men det statliga anslaget har ökat betydligt mer. Det är inte 
lätt att öka de externa ekonomiska forskningsbidragen. Det 
krävs ett ge diget arbete av forskaren eller forskargruppen 



5 2

att skriva goda och framgångsrika forskningsansökningar  
till forskningsråd eller andra finansiärer. Finansiärernas 
granskning är noggrann och konkurrensen med andra 
forskare hård. 
 Sommaren 2013 gav Högskolestyrelsen rektor i upp
drag att se över styrprinciperna för forskning och grund
utbildning. En arbetsgrupp fick i uppdrag att utarbeta en 
sammanhållen process för fördelning till grundutbildning 
och forskning. Det kom att innebära att en särskild bered
ningsgrupp tillsattes för att ge Högskolestyrelsen förslag till 
fördelning av anslagen inom Högskolan och om utbudet av 
utbildningsprogram. Rektor blev ordförande i berednings
gruppen som i övrigt bestod av de tre akademicheferna, för
valtningschefen, och tre representanter för utbildnings och 
forskningsnämnden. De nya principerna innebar för utbild
ningsanslaget att det avsattes medel på central nivå bland 
annat för omställningskostnader. För forskningen infördes 
en ny modell utifrån fyra principer: basanslag, prestations
anslag, medfinansiering till externa anslag och strategiska 
satsningar. Prestationsanslaget skulle utgöra 20 procent av 

det samlade forskningsanslaget och fördelas med 5 pro
cent baserat på externa medel, 10 procent på vetenskapliga  
artiklar och 5 procent på böcker och bokkapitel. Det nya  
sättet att fördela medel tillämpades från och med verksamhets
året 2015. Därmed hade det införts en prestationsrelaterad  
modell för fördelning av forskningsmedel inom Högskolan.
 I december 2016 beslutade Högskolan om en Plattform 
för strategi 2020. Det innebar en ny modell för de strate
giska övervägandena och presentationen av vägval och in
riktning. Utgångspunkten var det målmedvetna arbetet för 
en hållbar samhällsutveckling. Idén med plattformen var 
att strategier kontinuerligt kan utvecklas i förhållande till 
utvecklingen i samhället. Till plattformen kopplas utveck
lingsprojekt. För varje år fastställs verksamhetsplaner och 
rapportering sker i årsredovisningarna. Kunskapsmiljöer är 
nyckelbegrepp. Dessa gäller både utbildning och forskning 
och som ska stärka varandra och innehålla verksamhet av 
hög kvalitet för en hållbar utveckling.
 Ledorden för en hållbar livsmiljö, såväl ekologisk, eko
nomisk som social är:

Högskolan i världen 
och världen i Högskolan

Livslångs lärande
Strategisk  

kompetensförsörjning

Systematiskt 
miljöarbete

Den goda arbetsmiljön 

Kvalitet i ständig 
förbättring

En Högskola för  
regionen och Sverige

Högskolans Plattform för strategi 2020
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Verksamhetsmålen avser utbildningar som ger individen 
möjlig het att förverkliga sin potential, forskning för mor
gondagens utmaningar och innovation för hållbar samhälls
utveckling. Utbildningsmålen innefattar i sammanfattning 
forskningsknuten utbildning, breddad rekrytering, fortbild
ning och tillgänglighet, flexibelt lärande, pedagogisk utveck
ling och internationellt utbyte.
 Forskningsmålen innefattar miljöer för forskning som 
leder kunskapsutvecklingen, starka och kreativa forsk
ningsmiljöer samt samverkan och ökad extern finansiering 
av forskningen. Målen för Innovation för hållbar sam
hällsutveckling innebär en höjd ambition för samverkan 
genom utvecklingen av strukturer för att Högskolan ska 
vara navet i regionens innovationsverksamhet. Vidare ingår 
att forskningen ska var synlig och tillgänglig och öppna för 
samverkan med omgivande samhälle liksom stärkta arenor 
för dialog och kunskapsutbyte för ökad samverkan och att 
attrahera forskare, studenter och omgivande samhälle.

Externa utvärder ingar 

Åren 2002 till 2004 satsade Högskolan på tre externa ut
värderingar av forskningen. Högskolan arbetade då med att  
utforma ansökningar om rätten till vetenskapsområden, 
som skulle innebära möjligheter till egen forskarutbildning.  
Att utsätta den egna verksamheten för granskning av merite
rade personer vid andra lärosäten är värdefullt för kvaliteten 
och utvecklingen. Förutom att ge ledningen bedömningar av 
forskningen ger granskningen också de forskare som lämnar 
bidrag till granskningen värdefull information om det egna 
arbetet.
 År 2002 utvärderade professor JanOtto Carlsson, Upp
sala universitet forskningen vid dåvarande institutionerna 
Byggd Miljö, Teknik respektive Matematik, Natur och data
vetenskap. Han konstaterade att Högskolan bedrev en rela
tivt omfattande forskning inom teknik och naturvetenskap. 
Han menade att det fanns goda förutsättningar att höja 
forskningens kvalitet ”med det internationella perspektivet 
som ledstjärna”. Det borde skapas tvärvetenskapliga forsk
nings. och forskarutbildningsmiljöer, centrumbildningar 

eller forskningsplattformar, av kritisk storlek. För forskning 
utanför sådana miljöer syntes det naturligt, menade han, att 
söka samarbete med andra högskolor. Man kunde också 
överväga att sammanföra all teknisk och naturvetenskap
lig forskning till en gemensam profil – miljöforskning. Han 
pekade också på den utbildningsvetenskapliga forskningen 
och såg goda förutsättningar till en centrumbildning med 
ämnesdidaktisk inriktning. När det gällde strävan att bygga  
upp elektronikforskning menade han på att denna var 
mycket resurskrävande och rekommenderade avgränsning 
t.ex. mot sensorteknologi, som också kunde anknytas till 
miljörelaterad forskning.
 Högskolan uppdrog hösten 2002 till professor Anders 
Pettersson, Umeå, att utvärdera den humanistisksamhälls
vetenskapliga forskningen utom ekonomiämnet. Han ut
förde arbetet under 2003. Tre institutioner berördes. Det 
var Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi samt 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Uppgiften 
innefattade att ge en allmän bedömning av forskningen vid 
de tre institutionerna och av läget inför förestående ansökan 
om humanistisksamhällsvetenskapligt vetenskapsområde 
och därtill att ge utlåtande om de forskningsbidrag som 
lämnats in till granskning.
 Anders Pettersson såg positivt på forskningen han gran
skat. Inom flera ämnen hade produktiva miljöer byggts upp 
snabbt. Han fann kvaliteten respektabel eller god även om 
den varierade. Han förmodade dock att det kunde bli svårt 
att erhålla humanistisksamhällsvetenskapligt område så ti
digt som man tänkt sig. Det fanns få professorer inom de 
berörda institutionerna. De externa medlen hade en relativt 
blygsam omfattning och relativt få magisterexamina hade 
avlagts. När det gällde de mest framstående forskarutbild
ningsämnena framstod för honom litteraturvetenskap, 
 pedagogik och psykologi som självklara val.
 Våren 2004 presenterade professor Carin Holmquist, 
Handelshögskolan, den granskning hon på Högskolans upp  
drag gjort av forskningen inom ämnesområdet ekonomi.  
Även i detta fall handlade det om att bedöma forskningen 
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inför ansökan om humanistisksamhällsvetenskapligt veten
skapligt område. Även Holmquist noterade den snabba till
växten av forskning och utbildning vid Högskolan. Hon 
fann dock att forskningsmiljön var heterogen. Det fanns 
många studenter på många kurser och många lärare som 
anknöt till forskningen på olika sätt. En stor del av lärarna 
var dock inte forskande. Man skulle tjäna på att utveckla en 
gemensam bas och det fanns fördelar att bygga vidare på. 
Den relativt goda andelen externfinansierad forskning var 
en sådan fördel. Arenor för möten, som kollegium och semi
narium, en annan. Hennes bedömning var att Högskolan  
skulle tjäna på att bearbeta frågan om forskarutbildning 
inom ekonomiområdet vidare ännu en tid.
 När belastningsskadeforskningen 2003 överfördes från 
Arbetslivsinstitutet till Högskolan beslutades att en inter
nationell utvärdering av verksamheten skulle ske under år 
tre. Utvärde ringen genomfördes i början av år 2005. För 
utvärderingen svarade professor Rolf Westgaard, Norges 
teknisknaturvitenskaplige universitet och Professor Gisela 
Sjøgaard, danska  Arbejdsmiljøinstituttet.
 Professor Gunnar Grimsby, Sahlgrenska universitetssjuk
huset medverkade särskilt för granskningen av rehabilite
ringsområdet. Utfallet var mycket gott. Utvärderarna ansåg 
sammanfattningsvis att forskningen på flera områden låg i 
den internationella frontlinjen och kunde utvecklas till ett 
nationellt resurscentrum för belastningsskadeforskning.
 År 2010 bedömde professor Leif Lindmark, Handelshög
skolan i Stockholm förutsättningarna för etablering av en 
handelshögskola vid Högskolan. Han konstaterade att Hög

skolans ekonomutbildning var omfattande men verkade i 
konkurrens med ett stort antal andra lärosäten. Han menade 
vidare att det krävdes ett helhetskoncept för handelshög
skolan som ledningen ställde sig bakom. Därtill krävdes rätt 
att ge civilekonomexamen, förstärkt akademisk kompetens 
och ett externt stöd i regionen även ekonomiskt. Handels
högskolan kom inte till stånd, men ekonomiutbildningarna  
har fortsatt utvecklats väl i akademi organisationen, inte 
minst i fråga om konkurrensen om studenternas intresse för 
utbildningarna.
 År 2010 fick professor IngeBert Täljedal Högskolans 
uppdrag att analysera en finansiell obalans inom avdel
ningen för humaniora vid Akademin för utbildning och 
ekonomi och föreslå åtgärder för att åstadkomma en verk
samhetsmässig och ekonomiskt uthållig situation. I rappor
ten diskuterades i huvudsak lösningar på de ekonomiska 
problemen genom ett ökat utbildningsutbud för ytterligare 
anslagsintäkter, behovet av ytterligare externa forsknings
medel och betydelsen av ökad samverkan med omgivande 
samhälle. Det borde vara möjligt, menade han, genom en 
ökad rekrytering av studenter till ett attraktivt kursutbud 
och genom ett större tillflöde av forskningsbidrag, komma 
till rätta med de ekonomiska problemen. Humaniora borde 
också inta en synlig plats i Högskolans yttre profilering och 
inre självbild. Vid sitt sammanträde i juni 2011 beslutade 
Högskolestyrelsen dock att underskotten vid avdelningen 
för humaniora liksom vid avdelningen för kultur, religion 
och utbildningsvetenskap var så stora att det förelåg risk för 
övertalighet.
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PÅ G Å E N D E  F O R S K N I N G

I det följande sammanfattas pågående forskningsverksam
het vid de tre akademierna väsentligen baserat på den infor
mation som ges på Högskolans externa hemsida (www.hig.

se) i början av 2017. Hemsidan rekommenderas för den som 
vill veta mer om forskningen.
 Forskningen hänförs i huvudsak till de två profilom
rådena Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och till 
området Utbildningsvetenskap/Humaniora. Även om pro
filområdena är högskoleövergripande kan man något för
enklat påstå att forskningen inom Byggd miljö förknippas 
med Akademin för Teknik och miljö, inom Hälsofrämjande 
arbetsliv med Akademin för Hälsa och arbetsliv samt inom 
Utbildningsvetenskap/Humaniora med Akademin för ut
bildning och ekonomi. 

Byggd mi l jö

Forskningsprofilen Byggd miljö har sitt fokus på energi

system, inomhusmiljö, miljöpsykologi och miljöteknik med 

stöd i geospatial informationsteknik, industriell ekonomi 

och ekonomi. Centralt är att förbättra energieffektiviteten 

och öka materialeffektiviteten i omställningen mot hållbara 

klimatneutrala energisystem.

 Forskningen om energisystem och miljöteknik berör 

bland annat utveckling av energieffektiva ventilations

system, fjärrvärmens betydelse för resurseffektiva ventila

tionssystem, energi effektivisering inom små, medelstora och 

energiintensiva industrier, energihushållning i miljonpro

gramsbyggnader och kulturhistoriska byggnader, utveckling 
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av ny teknologi för kylning av varma kroppar, materialåter
vinning, klimatnytta och biogödsel.
 Forskningen inom geospatial informationsvetenskap har 
gett upphov till metoder för kartläggning och analyser till 
exempel i miljöstudier, urban planering, och lönsamhets
bedömningar av förnybara energikällor. Resultaten av 
forskningen främjar utvecklingen av en hållbar livsmiljö för 
människan.
 Besluts-, risk- och policyanalys är ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde, som omfattar tillämpad forskning i sam
arbete med små och medelstora företag och grundforskning. 
I grundforskningen utvecklas teorier, metoder och verktyg 
för ett mer rationellt beslutsfattande.
 Forskningen inom miljöpsykologi är förankrad i kogni
tionspsykologi och i socialpsykologi. Kognitionspsykolo
gin har särskilt fokus på minne, inlärning och prestation.  
Socialpsykologin har fokus särskilt på människors miljö 
påverkan, uppfattningar om miljöfrågor, miljöproblema
tik och attityder. Tillämpningsområdena är huvudsakligen  
arbets, kontors och skolmiljöer.
 Forskningen inom industriell ekonomi bedrivs vid Cen
trum för logistik och innovativ produktion. Inriktningen är 
mot strategier för hållbar verksamhetsutveckling i industri

företag, logistik och supply chains och innovations och 
produktionssystem.
 Forskningen inom ekonomiämnet är profilerad mot 
hållbara marknader, strategiska nätverk och riskhantering 
 under temat Hållbara affärsrelationer (HAR).
 Inom tillämpad matematik bedrivs forskning bland 
 annat om spektralteori, minimaxoptimering med osäkra 
data samt inversproblem och vågutbredning. Inom algebra 
och representationsteori forskas bland annat om metoder 
för att studera  moduler av oändlig längd över ringar av dif
feretialoperatorer med sin Hillbertserie. Inom matematisk 
statistik studeras bland annat kausal inferens.
 Inom elektronik är forskningen till stor del inriktad på 
 radiomätteknik och robotik. Inom radiomätteknik forskar 
man om dynamiska radiosystem och komponenter. Det be
drivs också forskning om industriella radiomiljöer, kognitiv 
radio och robotik.
 Inom biologi bedrivs forskning inom ekologi, hortonomi 
och mikrobiologi. Fokus är på miljö och hållbar utveckling 
till exempel hållbart fiske, den globala uppvärmningen på
verkan på olika arter, ITlösningar för odlare och alternativa 
drivmedel.

Professor Bahram Moshfegh, energisystem, ATM, vicerektor för forskning. Svend Erik Mathiassen och Mats Djupsjöbacka, arbetshälso-
vetenskap, AHA, FORTE-centrum.
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Hälsofrämjande arbetsl iv

Hälsofrämjande arbetsliv omfattar som profilområde ämne
na arbetshälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och 
psykologi. 
 Forskningen i arbetshälsovetenskap är till stor del för
lagt till Centrum för belastningsskadeforskning. Där finns 
fem forsknings program: fysisk och mental variation, visuell 
ergonomi, kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning, 
arbetsmiljöarbete och ledarskap samt diagnos och rehabi
litering av nackbesvär. Programmen är tematiska och invol
verar forskare från ett flertal discipliner. 
 Inom forskningsområdet finns ett framstående exempel  
på forskning med stor extern finansiering. Det är FAS 
centrum, numera FORTEcentrum, som etablerades 2009 
vid Centrum för belastningsskadeforskning. FAScentrum 
finansieras långsiktigt med medel från Forskningsrådet för 
arbetsliv och social vetenskap. Finansiering uppgick till 50 
mnkr för en tioårsperiod.  Forskningsområdet betecknas 
som ”Kroppen i arbete – från problem till potential”. Det 
koordineras av professor Svend Erik Mathiassen, som kom 
till Högskolan 2004, med forskare Mats Djupsjöbacka som 
biträdande koordinator. Centret har åtta program inrikta
de på metoder att upptäcka och förebygga arbetsrelaterad 
smärta, synstress och besvär i nacke/skuldra, variation i  
fysisk belastning – från personlig egenskap till organi
satorisk förändring, fysisk aktivitet, stress och autonom 
reglering, muskulo skeletal hälsa och arbetsförmåga – be
tydelsen av faktorer i ungdomen, kostnadseffektiv mätning 
och modellering av fysisk arbetsbelastning, principer och  
processer vid genomförande av ergonomiska interventioner  
på företag samt identifiering och tidig rehabilitering av  
personer med nacksmärta. År 2011 tilldelades FAScentrum 
efter en internationell granskning ytterligare 15,5 mnkr för 
studier av fysisk hälsa och ohälsa i arbetslivet. Sommaren  
2013 bytte FAS namn till Forskningsrådet för hälsa, arbets
liv och välfärd (FORTE). FAScentrum blev då också 
FORTEcentrum.  Under 2014 utvärderades på nytt verk
samheten vid centret av internationella experter på FORTEs 
uppdrag. Utvärderingen utföll mycket väl ut. Forskningen 

ansågs på vissa områden ligga i den absoluta frontlinjen och 

man fick beröm för sin förmåga att samarbeta med andra 

starka grupper. Mot denna bakgrund beslutade FORTE 

om fortsatt finansiering av centret med 20 mnkr under en 

fyraårs period.  

 Den folkhälsovetenskapliga forskningen är inriktad på 

hur människors psykiska och fysiska hälsa påverkas av läget 

på arbetsmarknaden och av de förhållanden som råder på 

arbetsplatsen och bland annat arbets och livsvillkor bland 

hushåll i Gävleborgsregionen.

 Inom vårdvetenskap bedrivs forskning med inriktning 

mot vård och omsorg av äldre, att leva med långvarig ohälsa 

och hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg.

 Forskningen inom socialt arbete och psykologi avser 

barns och ungdomars psykosociala situation, psykosocial 

ohälsa och välbefinnande inklusive missbruksforskning och 

hälsa samt organisation, ledarskap och arbetsliv. Projekten 

behandlar till exempel hur man kan återupprätta psykosocial  

hälsa vid behandling av personer med beroendeproblem, 

barns och ungdomars livsmiljö inklusive skolmiljö och in

träde i arbetslivet, äldreforskning, copingstrategier och livs

kriser samt marginaliserade grupper och psykosocial hälsa.

Utbi ldningsvetenskap och humaniora

Till detta område förs forsningen inom didaktik, pedagogik  

och ämnesdidaktik. Till pedagogiken är bild respektive 

drama pedagogik associerade. Viktig för forskningsom rådet 

är att arbeta med regional samverkan för att bygga upp håll

bara nätverk som gagnar lärarutbildningen. Inom området 

samarbetar man med forskare inom miljöpsykologi, data

vetenskap, naturvetenskap och teknik.

 Forskningen i didaktik behandlar bland annat utbild

ningsmiljöers betydelse, professioner och professionalism, 

förskola, förskoleklass och fritidspedagogik, IT i lärande 

och studentaktiv undervisning.

 Inom pedagogik bedrivs forskning om bland annat kun

skapsbedömning, utbildningspolitik, hälsofostran, pedago

gisk tillämpning, vuxnas lärande och mobbing.
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I ämnesdidaktik bedrivs forskning inom forskningsämnena 

biologi och matematik samt i relation till genusperspektiv 

i skola och högre utbildning, i anslutning till visuell kultur 

och i anslutning till barns livsfrågor.

 Det övergripande temat inom den religionsvetenskapliga  

forskningen är religionens roll i samhället. Här bedrivs 

forskning om barns och ungdomars livsfrågor, undervisning 

och tro och vetenskap på gymnasienivå, om martyrskap och 

fundamentalism. Komparativa religionsstudier samt forsk

ning inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner. 

 Inom svenska språket och litteraturvetenskap pågår forsk

ning bland annat om informationssökning i historiska hand

skrivna dokument, yngre barns skärmbaserade textläsning, 

genusperspektiv i litteraturen, science fiction och fantasy, 

bloggar för skrivutveckling, samt svenska som andra

språk. Forskningen inom ämnesgruppen svenska språket  

är inriktad på delar av ämnet svenska och nordiska språk 

som skrivforskning ur flera perspektiv med fokus på ämnes

didaktik, svenska som andraspråk, skriftspråksbruk och 

språknormer, andraspråksforskning med fokus på ordför

rådsutveckling samt språkhistoria. Den litteraturveten

skapliga forskningen behandlar skönlitteratur och film ur 

genusteoretiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Samarbeten med andra lärosäten

Inget lärosäte kan leva isolerat från sin omgivning. Det 

gäller både samverkan med verksamheter i det omgivande  

samhället, lokalt, regionalt och nationellt och samarbeten 

med andra lärosäten. Samarbeten kan uppstå på individ

nivå genom att lärare behåller sina kontakter med mode

runiversitet eller etablerar samarbete med andra forskare 

inom sitt ämne.  Man blir docent vid ett annat lärosäte och 

upprätthåller kontakterna med det lärosätet. Samtidigt som 

forskningssamarbeten uppstår tämligen organiskt kan ock

så samarbetsområden och samarbetsformer avtalas på led

ningsnivå mellan olika lärosäten.
 Sedan länge har Uppsala universitet, Högskolans när
maste universitet varit en samarbetspartner i varierande om
fattning och på skilda områden. Förutom den geografiska 
närheten kan det förhållandet att Högskolan vid tillkomsten 

Religionsvetarna professor Peder Thalén, universitetsadjunkterna David Carlsson och Sara Duppils
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1977 kom att tillhöra Uppsala högskoleregion ligga bakom 
detta. Högskolan och universitetet hade också samarbete 
om professurer inrättade vid universitetet men med huvud
delen av sitt arbete vid Högskolan. Frågan om relationerna  
mellan Högskolan i Gävle och Uppsala universitet har vid 
upprepade tillfällen ventilerats i media.  Som framgått är 
skillnaderna mellan de båda lärosätena betydande, inte 
bara i storlek utan också i sina profiler. Ett organisatoriskt 
närmande har aldrig varit aktuellt hos någon av parterna.  
Däremot har verksamheterna gynnats av samarbete.
 Under 2006 aktualiserades ett mer formaliserat sam
arbete i diskussioner mellan lärosätesledningarna. Det ledde 
till tecknandet av ett femårigt avtal om samarbete mellan 
Högskolan och Uppsala universitet i januari 2008. Sam
arbetet avsåg samverkan inom utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå. Målen var bl.a. att öka 
rekryteringen och den sociala breddningen till utbildning
arna, gemensamma seminarier och bas för lärare, forskare 
och handledare och ökade valmöjligheter för studenterna på 
alla utbildningsnivåer. Ett särskilt samverkansorgan med tre 
ledamöter och en student från de båda lärosätena utsågs att 
initiera, stödja och följa upp samarbetet mellan läro sätena. 
Prorektorerna vid Högskolan och universitetet represente
rade ledningen i samverkansorganet. Avtalet löpte ut vid 
årsskiftet 2012/13. Ett nytt avtal tecknades 2014 för en tre
årsperiod. Syftet var i huvudsak oförändrat och man ville 
uppnå ett starkt och lärosäteövergripande samarbete från 
båda parterna. Nu lyftes också samarbete om forskarskolor, 
samverkan inom lärarutbildningen och om pedagogisk ut
bildning av lärare fram.
 Som ovan nämnts förnyades 2003 det samarbetsavtal 
med KTH som tecknats vid Högskolans övertagande av an
svaret för BMG. Samarbetet med KTH är väl utvecklat och 
avser inte bara forskning och forskarutbildning utan även 
utbildningen i övrigt. Det har generellt gällt utbildning inom 
lantmäteri och ingenjörsutbildning. 
 Avtal om samarbete träffades med Mittuniversitetet år 
2006 i syfte att stärka forskarutbildningen och på sikt även 
utbildningen på avancerad nivå inom företagsekonomi. 

Man ville skapa samverkan om en gemensam företagsfors
karskola med kunskapsområdet ekonomi och marknads
föring/organisation som profil inom företagsforskningen.  
Avtalet löpte på fem år från november 2006 med möjlighet 
till förlängning fem år i taget.
 Med Linköpings universitet har samarbeten främst be
drivits inom energisystem och inom produktionsteknik. 
 Under 2003 utvecklades dialogen om samarbete med 
Högskolan Dalarna. Leif Svenssons kontakter med rektor 
Leif Borgert vid högskolan ledde efter dialoger också mellan 
respektive ledningsgrupper fram till förslag om en överens
kommelse, som de båda högskolestyrelserna antog hösten 
2003. Överenskommelsen omfattade samarbetsambitioner 
på flera områden men speciellt samverkan inom en framtida 
forskarutbildning. Sammantaget hade de båda högskolor
na betydande fasta forskningsresurser och handlednings
kapacitet. Man skulle därför gemensamt bygga upp starkare 
forskarutbildningsmiljöer och i förlängningen gemensamma 
faktultetsnämnder. Detta kom dock inte att förverkligas. En 
gemensam katalog över forskarutbildningskurser upprätta
des och ett ämnesmässigt samarbete skedde också t.ex. när 
det gällde statistikämnet.
 Högskolan hade sedan 2003 också deltagit i det s.k.  
Penta Plussamarbetet. Parter i samarbetet var universiteten 

i Karlstad och Örebro och högskolorna i Dalarna, Gävle 

och Mälardalen. Samarbetet avsåg till en början främst sam
verkan med om givande samhälle. Senare utvecklades också 
en viss samverkan i administrativa avseenden, samarbete 
inom grundutbildning och i forskarutbildning som t.ex. 
en forskarskola i utbildnings vetenskap med inriktning på  
didaktik med säte vid Örebro universitet. Från Pentaplus
gruppen kom i början av 2008 ett förslag om att gemensamt 
bilda ett federativt universitet. De samlade resurserna inom 
utbildning och forskning skulle innebära ett universitet av 
betydande storlek. Möjligheterna till att konkurrera om 
ytterligare forskningsanslag borde då också förbättras. Till 
bakgrunden hörde bl.a. långtgående planer på ett samar
bete mellan Örebro universitet och Mälardalens högskola.  
I första hand ville man nu ansöka hos regeringen om eko
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nomiskt stöd för att i samverkan utveckla av ett nytt fede
rativt universitet som skulle bildas 2011. Högskolestyrelsen 
diskuterade frågan vid sitt sammanträde i februari 2008. 
Förslaget om ett nätverksuniversitet kunde ses som krea
tivt, men det var alltför skissartat för att utgöra underlag 
för ett ställningstagande om att bli en del av en sådan fede
ration. Högskolestyrelsen beslutade därför att säga nej till 
förslaget men ville fortsätta utveckla samarbetet inom Penta 
Plus liksom med andra lärosäten och anslöt sig därför till 
framställningen om samverkansmedel. Senare stod det ock
så klart att regeringen inte avsåg att skjuta till ytterligare 
forskningsmedel. Det federativa universitetet kom därefter 
inte att förverkligas. 

Akademiska högt ider 

Högskolans första akademiska högtid hade firats i oktober 
2000. Högskolans akademiska tillväxt hade varit påtaglig 
genom forskningen, professorer och samarbeten om fors
karutbildning. Det borde uppmärksammas i mer högtidliga 
former. De första högtiderna firades i Högskolans aula. De 
senare har firats i Gävle konserthus i sällskap av inbjudna 
gäster och med medverkan av Gävle symfoniorkester.
 Vid den akademiska högtiden 2002 installerades fem pro
fessorer. Dessa var Staffan Hygge i miljöpsykologi, Edvard 
Nordlander och Niclas Keskitalo i elektronik, Ingemar Wed
man i pedagogik samt David Westerlund i religionsvetenskap.
 Vid 2006 års installationshögtid installerades nio pro
fessorer. Lars Torsten Eriksson i företagsekonomi, Michael 
Gustavsson i litteraturvetenskap, Akmal Hyder i företags
ekonomi, Roger Kvist i historia, Svend Erik Mathiassen 
i arbetsfysiologi, Per Sjölander i sensorsmotorik, Hans 
Stymne i inneklimatteknik, EvaBritta Ståhl i litteratur
vetenskap samt Leif Svensson i matematik.
 Nästa akademiska högtid hölls 2011. Nu installerades 
sju professorer. Fereshteh Ahmadi i sociologi med inrikt
ning coping, religion och kultur, Bin Jiang i Geoinformatics 
and Computational Geography, Igor Knez i psykologi, Sam 
Larsson i socialt arbete, Dimitris Michailakis i sociologi 
med inriktning mot funktionshinderforskning, Jan Odelstad 

i besluts, risk och policyanalys samt Nils Ryrholm i bio
logi med inriktning mot zoologi. Därtill diplomerades 33 
nya doktorer. Ytterligare två frånvarande professorer om
nämndes i programmet för högtiden liksom ytterligare 14 
nya doktorer. 
 Vid högtiden fick Högskolan sin första hedersdoktor då 
förra rektorn Birgitta Stymne utsågs till sådan för sina stora 
insatser för Högskolan i Gävle.
 Vid den akademiska högtiden 2014 installerades 12 pro
fessorer. Dessa var Marianne C Carlsson i vårdvetenskap, 
Gloria Macassa i Public Health Science, Jens Fransson i 
experimentell strömningsmekanik, Magnus Isaksson i elek
tronik, Björn O. Karlsson i tillämpad solenergiteknik, Rolf 
Källström i matematik, Daniel Rönnow i elektronik, Yury 
Shestopalov i matematik, Eva Wäckelgård i fasta tillståndets 
fysik, Börje Leidhammar adjungerad i juridik, Aihie Osaren
koe i företagsekonomi, Margareta Rönnberg i filmvetenskap 
samt Peder Thalén i tros och livsåskådningsfrågor. Därtill 
diplomerades 16 nya doktorer. Vid högtiden utsågs vidare 
författaren Nawal El Saadawi, professor Arne Ljunqvist och 
direktör Per Laurell till heders doktorer.
 Den senaste akademiska högtiden firades 2016. Då 
installerades sex professorer, Hans Richter i psykologi, 
Yvonne Sjöblom i socialt arbete, Patrik Sörqvist i miljö
psykologi, Arne Fagerström i företagsekonomi med inrikt
ning redovisning samt Jari Ristiniemi i religionsvetenskap. 
Därtill omnämndes ytterligare två frånvarande professorer 
i programmet.
 Högskolans första egna doktor, filosofie doktor Anatole  
Nöstl, forskarutbildad vid Högskolan inom Byggd miljö, 
miljöpsykologi, promoverades vid högtiden. Därtill diplome
rades 10 nya doktorer och ytterligare nio doktorer nämndes 
i programmet som frånvarande. Till heders doktorer utsågs 
vid högtiden förra landshövdingen Barbro Holmberg,  pro
fessor Roland Kadefors samt professor Stephen Standford.
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     Hedersdoktorer: professor Arne Ljunqvist 2014, f.d. rektor Birgitta Stymne 2011, direktör Per Laurell 2014, och författaren Nawal El Saadawi 2014.
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S A M V E R K A N  M E D  O M G I VA N D E  S A M H Ä L L E

Samverkansuppgiften har varit föreskriven som en del av 

Högskolornas verksamhet sedan 1977 och i dagligt tal kallats  

högskolans ”tredje uppgift”, efter de två första högre utbild

ning respektive forskning. Till en början formulerades det 

som att högskolorna skulle sprida kännedom om forskning 

och utveckling och om erfarenheter och kunskaper som 

vunnits och hur dessa kan tillämpas. 1997 formulerades 

uppgiften striktare som att högskolorna också skulle sam

verka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet.  År 2009 preciserades uppgiften så att utöver 

att samverka och informera skulle högskolorna också verka  

för att högskolans forskningsresultat kommer till nytta. Ur

sprungligen gällde att informera om hur resultaten kunde 

tillämpas. Nu skulle resultaten inte bara tillämpas utan ock

så vara till nytta.

 Man kan betrakta samverkan som att den sker direkt 

förknippad med genomförandet av utbildnings och forsk

ningsverksamhet via lärares och studenters arbeten, som 

inte är isolerade utan ofta sker i kontakt på ett eller annat 

sätt med verksamheter i det omgivande samhället. Nära

liggande exempel på detta är studenternas praktik eller 

examensarbeten som ofta är tillämpade. Lärare informe

rar, föreläser och forskar ofta med utgångspunkt i problem 

i samhället eller i arbetslivet. Därför har också begreppet 

”tredje uppgift” kommit att ifrågasättas. Högskolan har 

två uppgifter, att utbilda och att forska. Det sker i sam 

Kontakttorget i Teknikparken: Anna Jansson Åkerson, Thérése Ericsson (Siksjö), Birgitta Keller, Annika Wikström, Peter Jonsson,  
samordnaren Anders Berggren och Michaela Brauns



6 3

verkansprocesser med verksamheter och människor i 
samhället. Viss samverkan sker ändå övergripande för  
Högskolan eller på institutions/akademinivå i riktade verk
samheter i centrumbildningar. Verksamheten avser ofta 
forskning och utveckling men kan också avse utbildnings
relaterade verksamheter. I det följande redogörs för ett antal 
samverkansverksamheter under åren 2002 till 2016.

Kontakttorget

Kontakttorget hade skapats 1999 då Högskolan övertog de 
kontakt och samverkansuppgifter som stiftelsen FOUX 
arbetat med för att stärka Högskolans samverkan med om
givande samhälle. För att ytterligare tillvarata de kontakter 
som stiftelsen hade skapades samtidigt en råd givande funk
tion till högskoleledningen. Denna benämndes Kontakt
rådet och landshövding Lars Eric Ericsson var den förste 
ordföranden. Tanken med Kontaktrådet, som även fortsätt
ningsvis hade landshövdingen som ordförande, var också 
att skapa en kanal för synpunkter på Högskolans samver
kansaktiviteter. Rådet instiftade också en utmärkelse för att 
uppmärksamma lärares särskilt goda och nyskapande insat
ser inom samverkan i grundutbildning eller forskning. År 
2011 byttes namnet till Samverkansrådet. 
 Flera projekt bedrevs inom ramen för Kontakttorget, som 
själv hade projektform åren 2001 till 2005. Verksamheten 
finansierades delvis med medel från Länsstyrelsen och med 
EUmedel. Våren 2005 införlivades enheten reguljärt i Hög
skolan. Verksamheten inriktades på fyra huvudområden. 
Dessa var Direkt samverkan med näringslivet, Mötesplatser, 
Studentstöd och Marknadsföringinformation. Bland de ti
diga projekten kan nämnas Arbetslivscenter för kontakter 
mellan studenterna och arbetslivet samt Näringslivskontakt 
2000 för uppbyggnad av en kontaktorganisation i länet. Det 
senare projektet kom att leda till skapandet av s.k. högskole
noder i kommunerna. Dessa bemannades av personer med 
god kommunkännedom och med intresse för och kunskaper 
om Högskolans verksamhet. De kunde därför vidareutveck
la kontakterna mellan Högskolan och verksamheter inom 
kommunerna i länet. Kontakttorget svarade också i stor ut

sträckning för kontakterna och samverkan med dåvarande 
Gävle technology park, som man en period hyrde lokaler 
av, med Drivhuset som verkar för att studenterna ska starta 
egna företag och med ALMI, SAF, Mellansvenska handels
kammaren och Företagarna.
 Som ovan nämnts bedrivs samverkan nära kärnverksam
heterna utbildning och forskning. De Centrumbildningar 
som nämnts är också tillkomna för att främja forskning och 
samverkan. Här ska nämnas ett antal andra särskilda verk
samheter med olika utformning och verksamheter med syfte 
att främja samverkan och tillvaratagande av kunskaper och 
forskningsresultat uppkomna vid Högskolan. 

Tjänsteforum

Tjänsteforum hade tillkommit 1998 i samband med beslutet 
om avveckling av F 15 i Söderhamn. Söderhamn var även 
i övrigt hårt prövat av andra neddragningar i näringslivet. 
Tjänsteforums verksamhet finansierades inledningsvis av 
Rådet för arbetslivsforskning, RALF. Vid nedläggningen 
av RALF övertog VINNOVA finansieringen. Tjänsteforum 
tog säte i Söderhamn och inriktade sig på FoUverksam
het på tjänsteområdet. Tanken var att bidra till struktur
omvandlingen från produktionsinriktat näringsliv till mer 
tjänsteorienterat. Tjänsteforum eftersträvade en dialog med 
praktiker om relevanta problem inom området. Det kom 
att omfatta frågor om s.k. Sourcing, Lokal utveckling och 
Kulturarv/kultur som drivkraft. Verksamheten leddes av 
initiativtagaren och eldsjälen Leif Magnusson, konsult från 
Bromma. Christina Rogestam var ordförande i styrelsen. 
I slutet av sin projekttid kom Tjänsteforum att i ökad ut
sträckning intressera sig för frågor om lokal utveckling och 
flyttade sin verksamhet till Hedenområdet i Bollnäs. Man 
samarbetade även med Ockelbo kommun om sådana frå
gor i syfte att skapa en nationell kunskapsbank för lokala  
utvecklingsprojekt. Verksamheten utvärderades hösten 
2002.
 Ett förslag togs fram om att Högskolan mer varaktigt 
borde fokusera just på frågor om lokal utveckling. Tanke
gången utgick från att alla utvecklingsinitiativ uppstår och 
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slår rot någonstans i lokalsamhället genom entreprenörer 
och eldsjälar. Detta förtjänade att uppmärksammas mera. 
Finansiering saknades dock för en fortsättning. Tjänste
forums verksamhet kom därför att avvecklas 2003.

Sti f te lsen Gästr ikeregionens mi l jö

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö tillkom 2002 efter förslag 
från Leif Magnusson, som då arbetade med utvecklings
insatser på uppdrag av Gävle Kommun. Stiftelsens syfte 
var att genom att stödja forskning och utveckling bidra 
till en gynnsam utveckling av regionens miljö. Man stöd
jer forskning och utveckling kring avfallshantering, såväl ur 
ett hushålls som ett producent och behandlingsperspektiv. 
Stiftelsen intresserar sig också för att främja högskoleut
bildningen på området.
 Stiftelsen bildades av Gästrike återvinnare och återvin
ningsföretaget SITA Sverige AB och Högskolan i Gävle.  
Stiftelsekapitalet avsattes i samband med att SITA förvärvade 
avfallsanläggningen i Forsbacka och bildade Gästrike Av
fallshantering AB tillsammans med Gästrike utveckling AB.
 Stiftelsen har givit ekonomiska bidrag till forsknings
projekt inom området vid Högskolan. Ett exempel på ett 
större sådant projekt är ”Materialåtervinning och klimat
nytta” som utförts vid Akademin för teknik och miljö och 
genomförts i samarbete med Återvinningsindustrierna, Na
turvårdsverket och Norsk Gjenvinning. Projektet redovisa
des bl.a. i Nordiska ministerrådets publikationsserie. 
 Stiftelsen har också särskilt intresserat sig för utbildning
en i miljöteknik vid Högskolan liksom för möjligheterna att 
utveckla anläggningen i Forsbacka till ett Miljöcentrum. Vi
dare har man genomfört seminarier och instiftat ett årligt 
stipendium för att premiera studenters examensarbeten.

Forskarpatent

Högskolan var sedan 1998 delägare i Forskarpatent i Upp
sala AB. Bolaget svarade för rådgivning, stöd och service till 
forskare vid universitet och högskolor och till små forsk
ningsnära företag i första hand i patentfrågor för exploa
tering av uppfinningar. Det var ett samarbete med främst 

Teknikbrostiftelsen, Uppsala universitet och Sveriges lant
bruksuniversitet för att på detta sätt främja innovations
verksamheteten vid berörda lärosäten. Högskolans ägande 
avvecklades 2006 då Uppsala utveckling AB blev bolagets 
huvudägare. Det hindrade dock inte möjligheterna till fort
satta kontakter med dessa verksamheter i Uppsala. Inno
vationsbron kom senare att ersätta Teknikbrostiftelsen och 
ett innovationskontor tillkom med uppgift att även stödja 
Högskolans innovationsverksamhet. 
 Mellan Uppsala universitet Innovation och Högskolan 
träffades 2016 en överenskommelse om samverkan och 
innovationsmedel. Överenskommelsen innebar att par
terna gemensamt skulle verka för att utveckla och stärka 
innovationsverksamheten vid respektive lärosäte. Ett antal  
stödjande funktioner nämndes i avtalet. Dessa avsåg affärs 
 rådgivning, juridik, patentrådgivning, gemensamma sam
verkans och kommersialiseringsprojekt, processtöd, finan
sieringsverktyg och kompetensutveckling m.m.

Centrum för logist ik och  
innovat iv produkt ion

Under 2008 togs ett initiativ vid dåvarande institutionen för 
teknik och byggd miljö för att skapa en satsning på forskning 
och utveckling och högre utbildning inom logistik och inno
vativ produktion utifrån ett hållbart perspektiv. Högskolan 
bedrev utbildning och forskning på logistikområdet under 
ledning av professor Lars Bengtsson. Man ville kraftsamla 
på området och föra kompetensen vidare ut till näringslivet. 

Professor Lars Bengtsson, industriell ekonomi, CLIP
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Det sågs som strategiskt att medverka till utvecklingen av 
regionens näringsliv. I en förstudie som drevs till februari 
2009 fann man ett stort intresse för initiativet bland före
tag, kommuner och landsting. Syftet skulle vara att utveckla 
den logistiska kompetensen i näringslivet genom utvecklade 
kunskaper, metoder och lösningar för hållbara och innovativa 
logistik och produktionssystem. Verksamheten fick namnet 
Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP.
 Regeringen antog 2016 en ny industrialiseringsstrategi 
för smart industri. CLIP satsar i detta perspektiv på fyra 
områden, human LEAN, hållbar logistik, leverantörsutveck
ling och innovationsprocesser.

Radiomätcentrum

En särskild ställning hade Centrum för Radiomätteknik, 
som tillkom år 2006 som en form för forskning och sam
verkan med Ericsson och KTH i Stockholm. Radiomätcen
trum hade en särskilt utsedd styrelse med externa ledamöter 
men hörde organisatoriskt till Institutionen för teknik och 
byggd miljö. Verksamheten bedrevs i nära samarbete med 
KTHs forskningscentrum Wireless@KTH och den nationella  
forskarskolan i telekom. Bakom detta låg betydelsen av  
Ericssons verksamhet i Gävle. I Gävle hade sedan länge fun
nits verksamheter på radioområdet och vid denna tid fanns 
med omkring 1500 anställda huvudsakligen vid Ericsson och 
vid Syntronic AB.
 Niklas Keskitalo, adjungerad professor från Eriksson 
och professor Claes Beckman vid TBinstitutionen utveck

lade och ledde arbetet. Laboratoriet var inrymt i Ericssons 
fastighet i Teknikparken  i Gävle.
 Verksamheten som särskild centrum bildning upphörde 
efter nedläggningen av Ericssons verksamhet i Gävle 2010. 
Högskolan lämnade lokalerna i Ericssons fastighet i teknik
parken under 2011. Inriktningen mot radiomätteknik kom 
i praktiken därmed att upphöra. Kompetens hade dock 
byggs upp i verksamheten. Först utvecklades verksamhet 
inom robotik under ledning av professor Gurvinder Singh 
Virk med god extern finansiering under flera år.  Nu anknyts 
elektronikforskningen mer mot profilområdet Byggd miljö 
t.ex. inom områdena sensorer och mätteknik.

Samverkan om energi forskning

På våren 2010 träffades ett avtal mellan Högskolan och 
Gävle Energi AB om forskning och utbildning för en fram
tida uthållig Gävleborgsregion där energi och klimat skulle 
vara motorer för tillväxt. Avtalet innebar att Gävle energi 
skulle bidra med 900 tkr till denna verksamhet under en tre
årsperiod. Gävle energi hade redan tidigare samarbetat med 
Högskolan och bl.a. bidragit till finansieringen av en pro
fessur, professor Bahram Moshfegh 20012003, och ett an
tal forskningsprojekt. Samarbetet utvecklades till projektet 
”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050”. 
Samverkanspartners var Linköpings universitet, Blekinge 
tekniska högskola och Zuyd universitet i Holland. Finan
siering kom, förutom från Gävle energi, från Länsstyrelsen. 
Projektet planerades för åren 2010 till 2013 och man sökte 
medel för ytterligare två år.
 Tidigare har nämnts företagsforskarskolan REESBE, 
också med verksamhet inom energiområdet, i samarbete 
med företag och högskolor.

Samverkan med Lantmäter iet

Lantmäteriet är sedan länge en viktig samarbetspartner för 
Högskolan. Lantmäteriet och Högskolan samarbetar om 
utbildning på lantmäteriområdet och inom forskningen om 
geografiska informationssystem, geospatial informations
vetenskap och geodesi. Personer i Lantmäteriets ledning har 
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också under flera mandatperioder varit ledamöter i Högsko
lans styrelse.
 Lantmäteriet och Högskolan träffade i februari 2017 en 
tioårig principöverenskommelse om att fördjupa sitt sam
arbete genom ett partnerskap för utveckling av utbildning 
och forskning till fördel för båda parter. Överenskommel
sen ger ett ramverk för utvecklingen av samarbetsprojekt 
avseende utbildning och forskning. Områdena beslutsstöd/
digitala beslutsprocesser, informationsförsörjning och infor
mationspresentation identifieras som intressanta för vidare 
samarbete. Parterna ska också ha ett seminarieutbyte.

Humanparken

Hösten 2006 hölls en workshop i Gävle för diskussion om 
idén om att skapa en Humanpark i Gävle. Flera verksamhe
ter var representerade. Man talade om det mjuka mänskliga, 
den humana sektorn. Man ville sammanföra all kompetens 
som fanns på dessa områden och knyta dem till forskning 
och utveckling. Humanparken borde lanseras och ses som 
ett alternativ till den mycket uppmärksammade teknikpar
ken. Personer utsågs för att söka samarbeten med kommun
ledningen i Gävle och Högskolan och driva frågan vidare. 
 Hösten 2007 började man inrätta en Humanpark vid 
Högskolans institution för vårdvetenskap och sociologi, se
nare Akademin för hälsa och arbetsliv.  Den skulle bli ett 
forskningscentrum där näringsliv, offentlig verksamhet och 
forskare samverkade. Till en början skulle inriktningen vara 
på IT inom vård av äldre och funktionshindrade. Den kom 
också att fungera som en samverkansenhet inom vård, om
sorg och socialt arbete. Nätverksarbete sågs som ett viktigt 
verktyg för initiering och skapandet av mötesplatser.

Future posit ion X

Hösten 2004 startade projektet Future position X (FPX) 
i Gävle. Man ansåg att det saknades ett väletablerat GIS 
kluster i Sverige. Regionala aktörer gick samman och byggde  
upp ett samarbete för att skapa detta kluster. År 2006 bild
ades föreningen med samma namn. Syftet var att utveckla 
ett nationellt kompetenscenter inom Geografiska informa

tionssystem och positioneringstjänster och verka som en 
plattform för att driva gemensamma utvecklingsprojekt. 
Verksamheten har utvecklats starkt sedan tillkomsten inte 
minst internationellt och erhållit internationella utmärkel
ser.  Bland medlemmarna finns Gävle kommun, Högskolan, 
Lantmäteriet och region Gävleborg samt ett stort antal små 
och medelstora företag. 

Teknikparken i  Gävle

Teknikparken AB bildades 1999 genom att Gävle kommun, 
den lokala industrin och ett antal institutioner gick samman 
i finansieringen av det nya bolaget. Bolaget skulle bygga upp 
en verksamhet inom Kungsbäcksområdet och kommunens 
nya markområde nära Högskolan. För skapandet av den  
fysiska miljön svarade Brynäs Byggnads AB. Man byggde 
om hus Grenadjären, byggde nytt i form av hus Dragonen 
och Uppfinnaren i tre etapper.
 2004 övervägdes nedläggning av teknikparksbolaget. En 
ny förening bildades i maj 2005, ”Teknikparken Ideell för
ening”. Teknikparkens aktörer företagare, enskilda personer, 
Högskolan, Gävle kommun med flera stod bakom bildandet 
av föreningen, som kom att få projektbidrag från Gävle 
kommun. Länsstyrelsen och EU. Den nya föreningen kom 
efter betydelsefulla insatser av kommunen och övriga aktie
ägare att överta ägandet av det tidigare Teknikparks bolaget. 
Därigenom fanns nu i det framväxande teknikparksområdet 
en förening som engagerade utvecklingsorienterade personer 
och verksamheter och ett bolag som kunde fungera som 
hemvist för nya verksamheter.
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Högskolan var sedan länge engagerad i idén om en teknik

park i anslutning till högskoleområdet och rektor Leif 

Svensson var föreningens ordförande fram till sin avgång 

som rektor. Verksamheten i Teknikparken utvecklades väl. 

På ett och ett halvt år steg antalet företag i parken från ett 

50tal till nära 100.

Sandbacka park

År 2002 togs i Sandvikens kommun initiativ till skapandet 

en teknikpark, Sandbacka park. Avsikten var att främ

ja kompetensutvecklingen inom områdena industriell IT, 

logistik och nätverksteknik bl.a. genom att tillhandahålla 

kompetenser, seminarier och andra informationsinsatser 

och samarbeten. 

 Högskolan deltog i utvecklingsarbetet och i juni 2002 

träffades ett samarbetsavtal mellan Sandbacka park och 

Högskolan. Det innebar att Högskolan skulle vara när

varande i parkens lokaler för att bl.a. underlätta kontakterna 

med det lokala och regionala näringslivet. Kontaktorget 

svarade för den uppgiften. Man skulle också verka för att 

erbjuda utbildning på högskolenivå i parken. Högskolan 

kom senare att bli huvudman för den kvalificerade yrkeshög

skoleutbildningen på ITområdet som bedrevs i Sandviken.

Movexum

Movexum är namnet på regionens företagsinkubator.  

Movexum är ett aktiebolag som ägs av en ideell förening 

med många medlemmar, däribland Högskolan. Movexum 

ger stöd till nya företag genom kvalificerad rådgivning och 

tillgång till kontorsplats tillsammans med andra tillväxt

företag. Man samarbetar med Drivhuset. Våren 2011 

träffades en överenskommelse mellan Movexum och Hög

skolan om ett närmare samarbete bl.a. för att möjliggöra 

för forskare vid Högskolan att enklare kunna få hjälp med 

kommersialiseringen av sina affärs eller utvecklingsidéer. 

Högskolan åtog sig genom avtalet att medverka till finansie

ringen av verksamheten för perioden fram till våren 2014. 

Movexum har kontor i Gävle, Hudiksvall och Söderhamn.

Drivhuset

Stiftelsen Drivhuset Gävleborg grundades redan 1999 som 

ett studentinitiativ. Drivhus finns på flera orter i landet.  

Syftet är att bidra till att fler studenter ska starta och driva 

företag. Man informerar och utbildar studenter ofta i sam

arbete med flera andra aktörer i regionen. Studenterna får 

vägledning om sina företagsidéer och kunde tidigare också 

hyra kontorsplats hos Drivhuset. Den s.k. förinkubatorn har 

senare flyttat till Movexum, som är den regionala inkuba

torn. Högskolan har stöttat verksamheten i Drivhuset och 

samarbetet med Kontakttorget har varit väl utvecklat. Driv

husets ledning har flyttat in på Högskolan och finns nära 

studenterna. I ett av Högskolan delfinansierat projekt har 

Drivhuset också etablerat sig i Bollnäs på deltid.

Triple Steel ix

Tripe Steelix startade 2005 och är ett innovationssystem för 

nya tjänster och produkter i Bergslagsregionen med stål

industrin som bas. Verksamheten är omfattande med många 

aktörer: kommuner, länsstyrelser, högskolor, ståltillverkarna 

och regionala organisationer. Jernkontoret har ansvaret 

och Vinnova har finansierat verksamheten under tio år 

från 2005. Högskolan samarbetar med Triple Stelix inom 

profilområdet Byggd miljö och verksamheten inom logistik 

och innovativ produktion (CLIP) Ett exempel är området 

skärande bearbetning i samverkan med Sandvik och andra 

företag.

NT-spåret och Tekniker jakten

En flerårig satsning på rekrytering av studenter till tekniska 

och naturvetenskapliga utbildningar startas 2005 i sam

arbete med och finansiering av Erik Johan Ljungbergs ut

bildningsfond, som bidrog med 1,25 mnkr inledningsvis. 

I samarbete med regionens skolor startades projektet NT 

spåret med målet att öka intresset för naturvetenskap och 

teknik bland barn och ungdomar särskilt i skolorna.

 Ett centrum för naturvetenskap och teknik utvecklades 

under 2006. I detta ingick ett upptäckarland som tog emot 



6 8

besökande barn men också vuxna. Här fanns en utställning 
med experiment inom fysik, kemi och teknik.
 Teknikerjakten var fortsättningen på Ljungbergsfondens 
stora fleråriga satsningar på naturvetenskap och teknik. 
Teknikerjakten syftar också till att öka intresset för teknik 
och naturvetenskap hos ungdomar och studenter. Mellan 
2008 och 2013 har fonden satsat 8 mnkr på projektet. Ut
vecklingen har varit positiv. Mellan 2010 och 2012 ökade 
antalet elever på tekniska och naturvetenskapliga program 
i gymnasiet med 10 procent vardera. Under samma period 
ökade antalet studenter på dessa inriktningar vid Högskolan  
med 24 procent.

Gävleborg plus  
– ett  skogsindustr ie l l t  k luster

År 2013 startade ett samarbete mellan företagen i skogsin
dustrin och Högskolan i syfte att intressera fler studenter för 
området. I skogsindustrin arbetar en fjärdedel av alla indu
strianställda i länet. Ett samarbete hade inletts redan 2010 
men nu bildades ett skogsindustriellt kluster – Gävleborg 
plus – i samarbete med företag inom skogs och trävaru
industrin. Högskolans roll var att tillhandahålla utbildning 
som kan leda till arbete inom industrin och tillsammans 

med företagen medverka till praktik och examensarbeten. 
För företagen gällde det att klara stora kompetensbehov 
de kommande åren och Högskolans utbildningar inom 
teknik, ekonomi, ledarskap, HR och information kunde 
vara relevanta för skogsindustrin menade rektor MajBritt  
Johansson. Genom Gävleborg plus kunde man få en tyd
ligare bild av sektorns kompetensbehov. Ljungbergsfonden 
engagerade sig också i detta samarbete.

Forskarna på slottet

Ett annorlunda initiativ togs 2014 av landshövding Barbro 
Holmberg och rektor MajBritt Johansson då Forskarna på 
slottet presenterades. Landshövdingen hade länge önskat 
en mötesplats för Högskolans forskare och företag i länet. 
Forskarna skulle berätta om sina forskningsresultat och hur 
företagen kunde dra nytta av dessa. Målet var att de möten 
som blir mellan forskare och företag ska leda till nya idéer 
och samarbeten, som på sikt ger synergieffekter för närings
livet i länet. Ett antal årliga seminarier har hållits på slot
tet sedan dess. Region Gävleborg tillkom som partner och 
den nye landshövdingen Per Bill ansåg konceptet värdefullt. 
Samarbetet om Forskarna på slottet fortsätter.

Forskarna på slottet. Universitetslektor Annica Björkman, medicin och vårdvetenskap, AHA, föreläser.



6 9

Samarbeten i  Häls ingland

Samarbetet med hälsingekommunerna hade sedan länge ut
vecklats med utgångspunkt i distansutbildningen. Genom  
initiativen i det s.k. NITUSnätverket hade distansutbild
ningen fått ett stark fäste och kommunerna satsade på upp
byggnaden av studiecentra för att ge goda möjligheter till 
studier på hemmaplan. I anslutning till utbildningen utveck
lades också intresset för att stärka forskningen på plats.
 I Söderhamn finns Centrum för flexibelt lärande, CFL. 

Här ryms utbildning på skilda nivåer och inriktningar. Här 
gavs under en period del av polisutbildning på distans. En 
stor fördel med detta program var att det underlättade den 
regionala rekryteringen av poliser. Försök gjordes att till
sammans med Högskolan få ansvar för polisutbildningen 
som man avsåg göra till en högskoleutbildning. Detta lyck
ades tyvärr inte. Vid CFL byggdes ett tidigt samarbete upp 
med Arbetslivsinstitutet som innebar att ett antal doktoran
der kom att finnas där. 
 År 2002 inrättades en professur i entreprenörskap och en 
i innovation i samarbete med Söderhamns sparbankstiftelse. 
Stiftelsen åtog sig att finansiera de båda professurerna med 
nio mnkr under en treårsperiod. Till avtalet träffades också 
en överenskommelse med Centrum för flexibelt lärande i  
Söderhamn. I avtalet sågs professurerna bl.a. som en resurs 
för utvecklingen av företagandet speciellt i Söderhamn. 
De doktorander som knöts till professurerna skulle ha sin 
placering såväl vid Högskolan som i Söderhamn. Efter av
talstidens slut skulle Högskolan överta ansvaret för finan
sieringen. Lars Bengtsson vid Institutionen för Teknik och 
byggd miljö tillträdde innovationsprofessuren och senare 
knöts professorn i företagsekonomi Lars Torsten Eriksson 
till Söderhamn för att fullgöra de uppgifter som låg på pro
fessuren i entreprenörskap.
 I Bollnäs fanns Svenskt utvecklingscentrum för Handi-

kappidrott, SUH, som hade ett nära samarbete med Hög
skolan. SUH var en ideell förening vars ordförande från 
början var förre rektorn för Gymnastik och idrottshög
skolan, professorn i pedagogik Ingemar Wedman. Han såg 

SUH:s viktigaste roll vara att stärka förutsättningarna för 
personer med funktionshinder att bedriva idrott. I förläng
ningen, menade han, fanns ett folkhälsoperspektiv som 
också rymde fler frågor än att bara utöva idrott på ett bra 
sätt.  Han kom 2002 att engageras i Högskolan som gäst
professor, fr.o.m. 2005 vid dåvarande Ninstitutionen. Han 
var mycket intresserad av idrott, men också av statistik, 
mätningsproblematik och validering. Han hade medverkat 
i tillkomsten av högskoleprovet vid Umeå universitet. Det 
senare kom att leda till att Högskolans Ninstitution fick ett 
uppdrag från Högskoleverket att medverka i ett försök med 
utveckling av nätbaserade Högskoleprov. 
 SUH bildades år 2000 med Kennet Fröjd som verksam
hetsledare. SUH disponerade ingen grundfinansiering utan 
var helt beroende av extern finansiering. Man drev många 
projekt och samarbeten både nationellt och internatio
nellt.  Finansiärerna var också många, bland dem Allmänna 
arvsfonden, Länsstyrelsen och Region Gävleborg, Bollnäs 
kommun och Högskolan liksom EU:s strukturfonder. SUH 
verkade fram till 2015 då verksamheten upphörde efter det 
att det uppstått problem i finansieringen av föreningens 
verksamhet.
 I början av samarbetet med Högskolan utvecklades ut
bildning i samarbete mellan SUH och Ninstitutionen, som 
hade en ämnesavdelning för idrottsvetenskap. Kurser i 
hälso idrott för personer med funktionshinder och anpassad 
fysisk aktivitet genomfördes.
 Sommaren 2009 arrangerade SUH tillsammans med 
Gävle kommun och Högskolan en världskongress i Gävle 
konserthus. Det var ISAPA 2009. ISAPA står för Interna
tional Symposium on Adapted Physical Activity. Kongres
sen arrangeras vartannat år. Den förra hade hållits i Verona,  
Italien och nästa skulle hållas i Sao Paulo, Brasilien.  
Kongressen öppnades av SUH:s beskyddare HKH Kron
prinsessan Victoria och blev mycket framgångsrik.
 Senare kom SUH:s verksamhet allt mer att, utöver handi
kappidrotten, inriktas mot utbildning för personer med 
funktionshinder och då särskilt personer med utvecklings
störning. Idrottsämnet fanns nu vid Akademin för hälsa och 
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arbetsliv och ett försöksprojekt drevs i samarbete mellan 
SUH och akademin. 
 Hälsoinspiratörsprojektet genomfördes 2011– 2014 till
sammans med Högskolan och Riksförbundet FUB. Syftet 
var att skapa en högskoleutbildning för personer med ut
vecklingsstörning. I hög grad handlade det om att ge dessa 
personer likvärdiga möjligheter till livslångt lärande. Ge
nom tillgången till högskoleutbildning skulle möjligheten 
till arbetslivet förbättras. Inom projektet utvecklade en ut
bildning som betecknades ”Hälsoinspiratörsprogrammet”, 
HIP, omfattande 120 högskolepoäng. Fem studenter antogs 
2011 och ytterligare fyra till en ettårig utbildning om 40 
högskole poäng, samtliga med särskolebakgrund, som an
nars skulle vara utestängda från högskoleutbildning. Då 
SUH avveck lades fick projektet ingen omedelbar fortsätt
ning. Men viktiga frågor om inkludering av personer med 
funktionshinder hade väckts på Högskolan och på flera 
andra håll i landet. En fyllig rapportbok från Hälsoinspira
törsprojektet gavs ut av den nationella samverkansgruppen, 
med representanter för ett tiotal myndigheter och centrala 
organisationer, som funnits med under projekttiden.
 En annan verksamhet i Bollnäs var Institutet för  

Humanteknologi där Högskolan medverkade vid till
komsten. Institutet uppkom till stor del ur verksamhet 
vid Höghammarskolan. Där arbetade man bl.a. med viss 
teknik anpassning för att underlätta användningen av olika 
hjälpmedel som t.ex. på ITområdet. Olle Östlin var eld
själen som låg bakom institutets tillkomst. Redan 2001 hade 
initiativ tagits för ett centrum för människamaskininterak
tion. Det skulle ha ett fokus på äldre och människor med 
speciella behov, d.v.s. funktionshinder. Det kom att leda till 
tillkomsten av institutet, som utvecklade samarbeten också 
med Linköpings, Uppsala och Umeå universitet. Inriktning
en kom att styras mot informations och kommunikations
teknik, tillgänglighetsfrågor och design för alla. Man kom 
också att medverka till forskarutbildning och europeiskt 
standardiseringsarbete.
 Ytterligare ett annat exempel med ursprung i Bollnäs är 
Svenskt centrum för stressmedicin, SCS som bildades på 

hösten 2002. Initiativtagare var Bo von Scheele, som sedan 
länge arbetet på området. Syftet var att i samverkan, särskilt 
med forskare vid universitet och högskolor, främja och be
driva forskning och utveckling inom området stressmedicin 
och tillämpad psykofysiologi. Verksamheten drevs i fören
ingsform och startades med stöd av Länsstyrelsen i Gävle
borg. Andra intressenter var Bollnäs kommun, Högskolan, 
Landstinget och SUH.  SCS samarbetade med bl.a. forskare 
vid Karolinska institutet och Uppsala universitet och även 
internationellt. Högskolan hade en plats i föreningens  
styrelse. 2008 flyttade SCS sin hemvist till Söderhamn.
 Hudiksvalls kommun har också tidigt varit engagerade 
i utvecklingen av distansutbildning. Man bildade Centrum 

för lärande och utveckling, CUL som bl.a tillhandahåller 
möjligheter till distansutbildning. I Hudiksvall byggdes 
2001 Acreo Fiberlab, ett unikt laboratorium för uppdrags
forskning på specialfiber. Före det hade man drivit projekt 
för att främja den tekniska utvecklingen på fiberområdet 
och därmed lagt grunden för Hudiksvalls stadsnät. Fören
ingen Fiber Optic Valley, FOV, bildades i juni 2004. Man 
har inriktat sig på området bredband och fiberteknologi 
och att fungera som en länk mellan näringslivets behov och 
vad forskningen kan tillföra utvecklingen. Man har också 
utvecklat stöd till entreprenörer på skilda områden. FOV 
har ett stort antal medlemsföretag och samarbetspartners. 
Högskolan har en plats i föreningens styrelse.

Läns- och regionövergr ipande  
samverkan

Tillväxtavtal var formen för samarbetet om regionala ut
vecklingsfrågor i början av 2000talet. Länsstyrelsen hade 
då ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. Under 2000 – 
2001 hade ett för flera parter, partnerskapet, gemensamt 
genomförande av ett tillväxtavtal skett. Tillväxtrådet var 
ledningsgrupp för arbetet och bestod av landshövdingen 
som ordförande och som ledamöter ordföranden i kom
munförbundet, representanter för Handelskammaren, Före
tagarnas riksförbund, landstinget, länsarbetsnämnden samt 
högskolans rektor. Samtliga kommuner deltog i arbetet. 
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Ett reviderat tillväxtavtal kom att gälla från 2002 för de 
samlade utvecklingsmedel som regionen disponerade. Fyra 
områden var prioriterade. Dessa var företagsamhet som mo
tor för tillväxt, kompetensutveckling och FoU för tillväxt, 
infrastruktur som förutsättning för tillväxt och attraktiv 
livsmiljö för tillväxt. Högskolans insatser för regional ut
veckling och tillväxt låg naturligt främst inom området för 
kompetensutveckling och tillväxt genom utbildning och 
forskning i samverkan i regionen. Från 2004 ersattes tillväx
tavtalen av regionala tillväxtprogram. Ett sådant fastställdes 
för åren 20042007. Det breda samarbetet inom regionen 
genom tillväxtrådet och kommunerna ledde fram till ett pro
gram som presenterades med visionen ”5 procent bättre”. 
Vad skulle det betyda om länets verksamheter alla blev fem 
5 procent bättre? Efter en analys av styrkor och svagheter, 
möjligheter och hot var de övergripande insatsområdena  
regionförstoring, kompetens och arbetskraft för tillväxt  
och företagsutveckling och entreprenörskap. Högskolans 
roll var oförändrad men programmet betonade bland annat 
utbildningar efter företagens behov och ut talade också stöd 
till Högskolan att utvecklas till universitet och regionen till 
en universitetsregion.
 I stort sett samtidigt som tillväxtprogrammet kom till 
aviserade regeringen Person att särskilda satsningar skulle  
göras för Gotland, Norrbotten och södra Norrlands kusten 
för att tillvarata och stärka växtkraften i dessa delar av  
landet. Initiativet kom att kallas ”kustpaketet” och innehöll 
många satsningar på utbildning och forskning. Hit hörde 
lärlingsplatser, folkhögskoleutbildning och ytterligare ut
bildningsplatser på Högskolan. Mitthögskolan som skulle  
bli universitet 2005 fick ytterligare forskningsanslag. 
Man satsade vidare ytterligare medel på Acreo Fiberlab i  
Hudiksvall för att utveckla testverksamheten för utveck
ling av ITtjänster. Bland övriga insatser fanns bl.a. åtgärder  
för Gävle hamn och stöd till Söderhamn som kandidat  
till en gemensam europeisk militär flygskola.
 Under 2008 var arbetsmarknadsläget besvärligt i Gävle
borg. I november 2008 hade nära 1 500 personer varslats 
och tidigare under året drygt 3 300 personer. Landshövding 

Barbro Holmberg och ordföranden i region Gävleborg, PO 
Svensson, fick regeringens uppdrag att samordna åtgärderna  
i länet med anledning av varselläget i länet. Samordnarna  
planerade för ett kompetenspaket för länet som skulle  
genomföras av Högskolan och ett stort antal utbildnings
aktörer i länet. De utbildningsinsatser som Högskolan 
särskilt lyfte fram var av kortare omfattning. Det gällde 
högskoleintroducerande utbildning, fortbildningskurser 
för yrkesgrupper som berördes av varslen, kortare tekniska 
utbildningar inriktade på VA, energi, miljöområdena och  
annan kommunal teknik. Möjligheterna till distansutbild
ning borde också utnyttjas. Flera möten om utbildnings
insatser hölls runt om i länet. Det stora varslet om 
uppsägning av personalen med anledning av nedläggningen 
2010 av Ericssons fabrik i Gävle gjorde inte saken bättre. 
 2009 presenterade region Gävleborg ett regionalt ut
vecklingsprogram för åren 2009 20013 under namnet 
”Gävleborg Möjligheter nära dig”. Efter en analys av läget 
i regionen och hur viktiga trender kunde komma att påver
ka regionen presenterades ett antal åtgärdsstrategier. För de 
sex åtgärdsstrategierna sattes mål, formulerades åtaganden, 
utsågs huvudaktörer och inventerades finansieringslösning
ar. Högskolan tilldelades roll som huvudaktör bland andra 
inom åtgärdsstrategierna Att lära och växa, Ett dynamiskt 
näringsliv och Det goda ledarskapet. Det handlade om ut
bildning, forskning och utveckling respektive samverkan 
och utbildning av nya ledare. I utvecklingsprogrammet 
före slog man för övrigt att Högskolan skulle profilera sig 
som regionens högskola.
 Regionala utvecklingsplanen ersattes av en regional 
utvecklingsstrategi som utarbetades av regionen för åren 
2013 till 2020 för att visa riktningen för Gävleborgs  
regionala utvecklingsarbete. Infrastruktur och kompetens 
lyftes fram som de områden som hade störst betydelse för 
Gävleborgs utveckling. En höjd utbildningsnivå ska stärka 
förmågan att driva utveckling och innovation i näringsliv, 
offentlig sektor och samhället i övrigt. Det konstaterades 
att en regionalt förankrad högskola, med konkurrenskraftig 
forskning och utbildning, är central för att höja utbildnings
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nivån i regionen och att samverkan med högskolor och uni
versitet bidrar till att stärka konkurrenskraft och kompetens 
inom länet. Ett resultat av arbetet för att utveckla kompe
tensen i länet är den regionala kompetensplattformen, som 
Region Gävleborg samordnar. Här medverkar Högskolan, 
Arbetsförmedlingen, kommunernas utbildningssektorer och 
näringslivenheter och arbetslivet.
 År 2015 bildades Region Gävleborg av landstinget och 
Regionförbundet i Gävleborgs län. Region Gävleborg över
tog då ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna från 
länsstyrelsen och därmed också ansvar för de statliga ansla
gen till stöd för tillväxt och regional utveckling.
 I oktober 2015 träffades ett femårigt samarbetsavtal om 
strategiska mål för samverkan mellan Region Gävleborg 
och Högskolan. Avtalet reglerar samverkan mellan parter
na enligt ett antal målsättningar. Dessa avser utveckling av 
en regional målbild, stärkta individer för hållbar livsmiljö, 
smart samverkan för innovation och arbetslivets omställ
ning, tillgängliga miljöer och ett grönt och hållbart Gävle
borg. 
 Högskolan hade 2014 träffat ett avtal om samverkan med 
Gävle kommun. Avtalet innehåller ett antal samverkans
områden med målsättningar om att höja kompetensen hos 
medborgarna, öka övergången till högre utbildning, ökad 
attraktionskraft och tillväxt genom forskning och utveckling 
samt att Gävle ska ha en framgångsrik kom petensförsörjning. 
I februari 2017 träffade Högskolan ett motsvarande tre
årigt avtal med Älvkarleby kommun. Av talet uttrycker en 
gemensam målbild om att bedriva verksamhet som främ
jar en hållbar livsmiljö och samhällsutveckling och ambi
tioner om en fördjupad samverkan. Fyra områden anges  
för samverkan mellan parterna: Attraktionskraft – hållbar 

livsmiljö för medborgare och samhälle, ökad kompetens 
i arbetslivet, högre kunskapsnivåer i samhället och forsk
ning och innovation.
 Arbetet för att ge goda förutsättningar för regionens och 
kommunernas utveckling visar på de stora förväntningar 
som ställs på Högskolans utbildning och forskning. Sam
verkan i och med regionen är utan tvekan av mycket stor 
betydelse också för Högskolan. Utbytet med aktörer på  
regional och lokal nivå är berikande för verksamheten och 
innebär utveckling även för Högskolan.

Stipendieverksamheten

Ett särskilt uttryck för samverkan ger den omfattande  
stipendieverksamhet som utvecklats vid Högskolan. 
Många generösa donatorer har instiftat stipendier rikta
de till studenter inom olika programområden, men även 
till forskar studerande och till disputerade lärare. Stipen
dieverksamheten inleddes 1996 och har ökat i omfattning 
åren därefter.
 År 2002 uppgick antalet stipendier till 58 och samman
lagda stipendiesumman till 620 tkr fördelat på 30 donatorer. 
År 2003 hade antalet stipendier ökat till 62, stipendie
summan till 700 tkr och donatorerna till 32. Åren 2004 
2005 låg stipendiesumman på sin högsta nivå med 800 tkr. 
Åren därefter har stipendiesumman minskat, men antalet 
donatorer har legat strax över 30 och antalet stipendier kring 
60. För år 2017 anges stipendiesumman till över 500 tkr.
 Stipendiekommittén och en handläggare har svarat för 
hanteringen av stipendierna och kontakterna med donato
rerna. Även lärare har varit engagerade genom att bedöma de 
sökandes utbildningsprestationer. Kommittén avvecklades  
2016 och stipendierna hanteras nu av donatorerna själva.
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E T T  N Y T T  B I B L I O T E K

Högskolebiblioteket är på flera sätt centralt i verksamheten. 
Biblioteket står som symbol för den samlade kunskapen 
och det är centralt beläget på campusområdet. Genom bib
liotekets tjänster får studenter och lärare god tillgång till 
information och kunskaper för studier och forskning. Från 
att hantera och tillhandahålla ett stort bokbestånd har bib
liotekets tjänster i växande omfattning kommit att handla 
om informationsstöd till studenter och lärare. Att hitta rätt 
på nätet och söka bland en stor mängd vetenskapliga data
baser har blivit ett växande område och förändrat arbetet i 
biblioteket. 
 Biblioteket tillhandahåller ett stort antal vetenskapliga 
databaser och antalet nedladdningar från digitala medier är 
numera avsevärt högre än antalet fysiska lån av böcker. En 
viktig uppgift för bibliotekspersonalen har blivit att utbilda 
studenter och lärare i informationssökning och att integre
ra kunskaper om detta i kurser och program. Biblioteket 
rymmer också verksamheten vid Learning Center. Biblio
teket samarbetar med folkbiblioteken, lärcentra och andra 
lärosäten. Biblioteket är också öppet för allmänheten och 
kan fungera som en mötesplats för informationsspridning. 
Biblioteket ansvarar också för databasen DiVA, Digitala  
Vetenskapliga Arkivet.
 I takt med att högskolans verksamhet växte kom biblio
tekets lokaler att bli för trånga. Ett planeringsarbete inleddes 
med målet att uppföra ett nytt bibliotek. En arkitekttävling 
utlystes år 2001. Det vinnande förslaget utformat av Tirsén 
och Aili Arkitekter, i Luleå, presenterades av Hans Tirsén för 

Högskolan våren 2003. Akademiska Hus Uppsala var bygg
herre och första spadtaget i bygget togs den 7 juni 2004. 
Målet var att det nya biblioteket skulle stå klart under 2005 
och omfatta 3861 kvm lokalyta. Biblioteket invigdes 3 mars 
2006.
 Hans Tirén förklarade idén med husets utformning: ”I en 
så här anrik miljö har man bara två val – att skapa något 
anpassat eller att skapa något helt nytt och avvikande. Vi 
valde det senare, att lägga till en helt främmande kropp”. 
Byggnaden blev därför starkt avvikande från de befintliga 
byggnaderna på det gamla regementsområdet med en inte 
helt sluten cirkelrund form och lutande väggar och sedum
tak. Biblioteket pryder sin centrala plats på campusområdet. 
Biblioteket rymmer 500 läseplatser, 28 grupprum, media
rum och utbildningsrum och 25 arbetsrum.  Biblioteket 
kom att innehålla 4000 hyllmeter med plats för ca 85 000 
böcker. Den tysta läsesalen som också inrymdes i det nya 
biblioteket anpassades delvis 2015 till en flexibel föreläs
nings och disputationssal. Den fick namnet Krusenstjerna
salen efter den kända författaren Agnes von Krusenstjerna 
från Gävle. Biblioteket rymmer även ett magasin, resursrum 
för studenter med läshinder, skrivarverkstad som kan erbju
da hjälp vid uppsatsskrivande och sammanträdesrum.
 Satsningen på ett nytt bibliotek sågs också som en viktig 
kvalitetsfaktor med tanke på ansökningarna om rätten till 
vetenskapsområden, forskarutbildningen och visionen om 
Högskolan som ett blivande universitet.



7 4

K VA L I T E T S A R B E T E T

Utbildningens och forskningens kvalitet är av grundläggande  
betydelse för varje lärosäte. Det gäller att slå vakt om och  
utveckla kvaliteten och kontrollera att den fyller kraven. 
Egna uppföljningar kompletteras av granskningar av externa  
experter. Högskoleverket började 1995 att granska och be
döma kvalitetsarbetet vid universiteten och högskolorna. 
Man konstaterade att varje lärosäte ansvarar för kvaliteten 
i den egna verksamheten och för att finna ändamålsenliga 
former för sitt kvalitetsarbete. 
 1997 lämnade verket sin första bedömning av Högskolan 
i Gävle. Man konstaterade bl.a. att Högskolan hade en plan 
för kvalitetsarbetet, men påpekade att det krävs ett med
vetet och systematiskt kvalitetsarbete. Högskolan började 

1999 planera sitt kvalitetsarbete genom treåriga kvalitets
utvecklingsprogram. Programmet utgick från den nya uni
versitetsvisionen och angav på tämligen övergripande nivå 
utvecklingsområden och ansvarsfördelning inom grund
utbildning, forskning och forskarutbildning samt för kun
skapsspridning och samverkan. Handlingsprogram skulle 
utvecklas och grundutbildningsnämnden skulle genomföra 
uppföljningar av utbildningsprogrammen. Högskoleverket 
återvände till Högskolan för en förnyad bedömning som 
gjordes år 2000. Man fann att kvalitetstänkandet utvecklats 
och att medvetenheten stärkts om vilka förändringar som 
behövde göras. Att Högskolan infört programutvärderingar  
uppfattade man som mycket positivt. Vidare fann man att 
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studenterna var mycket aktiva och hade 
goda möjligheter att göra sig hörda.
 Rektor Leif Svensson tog 2002 själv 
ansvaret för kvalitetsarbetet med biträ
de av samordnaren Barbro Thurberg, som 
kom att förtjänstfullt svara för utveckling 
och samordning av Högskolans växande 
kvalitetsarbete fram till sin pensionering 
2011. Modellen för de treåriga utveck
lingsprogrammen fördes vidare. De var 
utvecklingsinriktade med tonvikt på kvali
tetsarbetet, som delades upp på det dagliga 
kvalitetsarbetet och på prioriterade områden. Det dagliga 
gick ut på att stimulera kvalitetsutvecklingen och integrera  
kvalitetsarbetet i verksamheten inom alla områden. Perso
nalen och studenterna skulle också bli allt mer medvetna om 
hur viktigt kvalitetsarbetet var. Till prioriterade områden  
utsågs forskningskulturen, lärandet, studentmedverkan och 
omvärldskontakterna. Resultatet av arbetet på skilda om
råden skulle också utvärderas och rapporteras i samband 
med framställningen av Högskolans årsredovisning.
 Ett nytt kvalitetsutvecklingsprogram gällde för åren 2006 
– 2008. Det hade som tidigare fokus på arbete för att ut
veckla kvaliteten, men nu tillkom också frågor om att säkra 
kvaliteten. Våren 2008 beslutade rektor Svensson om Hög
skolans system för kvalitetssäkring. Det innebar framför allt 
att rutiner skulle dokumenteras för hur kvaliteten skulle 
säkras på olika områden av verksamheten. Högskolans  
chefer fick inom sina områden ansvar för det tämligen om
fattande dokumentationsarbetet, som kom att kräva insatser   
från många medarbetare. I december 2008 fastställde Hög
skolestyrelsen det nya programmet för 2009 – 2011. Det 
fick rubriken Program för kvalitetsarbetet och omfattade 
såväl arbete för kvalitetsutveckling som för kvalitetssäkring.
 Våren 2010 lämnade Högskoleverket sin sista bedömning 
av lärosätenas kvalitetsarbete enligt då gällande plan. Åtta 
lärosäten, däribland Högskolan i Gävle, utvärderades. Be
dömningen grundades på lärosätenas självvärderingar och 
utvärderingsbesök. Högskolan lämnade sin rapport ”Själv

värdering av kvalitetsarbetet vid Högskolan 
i Gävle” till Högskoleverket i juni 2009. 
Kvalitetsarbetet hade sedan starten genererat 
en mycket omfattande dokumentation, som 
nu komprimerades till 20 sidor.
 Självvärderingen behandlade sju gransk
ningsobjekt, som Högskoleverket ville ha 
belysta. De var utarbetade av European  
Association för Quality Assurance in Higher 
Education, ENQA, år 2005 och hade tilläm
pats vid Högskolans egna kvalitetsbedöm
ningar 2008 och 2009. Gransknings objekten 

var följande:  

– kontinuerligt kvalitetsarbete

– systematisk granskning och revidering av utbildningar

– bedömning och examination av studerande

– personalens kompetens och möjligheter till kompetens 
 utveckling

– lärandemiljö, resurser och stöd till de studerande

– insamling och användning av nyckeltal och annan  
 information samt information till allmänheten

Utöver den ambitiösa självvärderingen, som också inne
höll fördjupningsmaterial från Institutionen för matematik,  
natur och datavetenskap respektive Mastersprogrammet i 
elektronik grundades Högskoleverkets bedömning på infor
mation man fick vid ett ambitiöst platsbesök på Högskolan i 
november 2009. Vid besöket samtalade man med ledningen, 
lärare, studenter och ansvariga för stödfunktioner. 
 Högskoleverkets bedömning blev mycket lyckosam för 
Högskolan. Man bedömde att kvalitetsarbetet låg på den 
högsta nivån A av tre möjliga, ”Ett gott kvalitetsarbete som 
visar att det finns ett väl fungerande system som dock alltid 
kan förbättras”. Man menade att Högskolan hade lyckats 
väl i arbetet med att utveckla ett tydligt system för kvalitets
utveckling och kvalitetssäkring. Arbetet hade bedrivits  
sedan 2002 och det fanns en kontinuerlig utveckling sedan 
dess. Systematiska uppföljningar hade gjorts sedan 2003. 

Kvalitetssamordnare  
Barbro Thurberg
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Man såg ett engagemang i kvalitetsarbetet och en stark 
 kvalitetskultur präglad av såväl ödmjukhet som av lång
siktiga och stegvisa kvalitetsförbättringar inom högskolan.
 Rektor MajBritt Johansson gladde sig med Högskolan 
och konstaterade att endast fem lärosäten av 23 bedömda 
sedan 2008 hade nått den högsta bedömningsnivån A.
 I stort sett samtidigt som Högskoleverkets bedömning 
avslutades lämnade regeringen propositionen ”Fokus på 
kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”. Propositionen 
innebar att ett nytt system för kvalitetsutvärderingar skulle 
införas. Ansvaret för kvalitetsarbetet, som hittills varit före
mål för utvärdering, förblev oförändrat högskolornas eget. 
Det nya systemen skulle inriktas på kvalitetsutvärderingar 
av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskar nivå 
och på prövningar av examenstillstånd. Högskoleverket 
skulle utvärdera utbildningarna i fyraårscykler och främst 
avse utbildningarnas resultat. Bedömningarna skulle grun
das på studenternas självständiga arbeten och högskolornas 
självvärdering av utbildningarnas resultat. Platsbesök skulle 
göras och man skulle genom enkäter inhämta synpunkter 
från tidigare studenter. 
 Synen på kvalitetsarbetet förändrades således från att 
under en följd av år inriktats mot utbildningens förutsätt
ningar, processer och lärosätenas rutiner för utveckling 
och kvalitetssäkring under eget ansvar. Nu skulle kvalitets
uppföljningar inriktas mot utbildningarnas resultat. Detta 
i kombination med prövningar av examensrätter innebar 
en skarp modell för Högskoleverkets, numera Universitets
kanslersämbetets, styrning av lärosätenas utbildningsverk
samhet. Samlade omdömen på en tregradig skala skulle 
användas: mycket hög kvalitet, hög kvalitet respektive bris
tande kvalitet. Goda utbildningsmiljöer skulle också be lönas 

med extra utbildningsanslag. Om en utbildning befanns ha 
bristande kvalitet skulle detta åtgärdas inom ett år. Om  
detta inte skedde kunde examenstillståndet för utbildningen  
i fråga återkallas. Ingen högskola vill, för egen skull och fram
 för allt för studenternas skull, vara med om något sådant.
 Resultatet av det nya sättet att granska utbildningen har 
varit gott. Ett fyrtiotal granskningar har gjorts mellan 2011 
och 2016 och samtliga har fått omdömet hög kvalitet, i  
något fall mycket hög kvalitet. Omdömet bristande kvalitet 
har också förekommit. Efter åtgärder har sådana utbild
ningar också fått omdömet hög kvalitet, men Högskolan 
har även i ett några fall själv valt att avveckla examens
rätten. Det har skett i ett fall efter granskning och i tre fall 
i samband med granskningen och därtill i två fall efter god
känd granskning.
 Förändringen av synen på kvalitetsarbetet kom att inne
bära att Högskolan omarbetade sitt kvalitetsprogram. Det 
nya programmet för kvalitetsarbetet 20132015 utgick från 
det nya synsättet och fokuserar i högre grad än tidigare på 
kvalitetssäkring. Interna utvärderingar ska göras med ut
gångspunkt i de kriterier som används i de externa. I pro
grammet infördes också en rutin för avvikelsehantering med 
inspiration från miljöledningssystemet. Detta system ska vid 
en konstaterad avvikelse från gällande ordning leda till analys 
om orsaker och åtgärder för att förbättra kvaliteten. Det nya 
programmet omfattar också forskningen. Här är kvalitetsut
värderingen av mer gängse karaktär. Granskningen görs av 
vetenskapssamhället genom s.k. peerreviewförfarande då 
vetenskapliga publikationer granskas av andra forskare in
för publicering. Avseende skulle också fästas vid förmågan att 
attrahera externa medel liksom omfattningen av citeringar, 
som har betydelse för tilldelningen av anslagsmedel.
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J Ä M S TÄ L L D H E T  O C H  L I K A  V I L L K O R

Det har sedan länge varit viktigt för Högskolan att upp

nå jämställdhet bland studenter och personal. Genom en 

jämställdhetspolicy och jämställdhetsplaner har Högskolan 

 arbetat för att uppnå detta. 

 Kvinnorna dominerar bland studenterna och ligger stadigt  

på en andel om minst 60 procent. År 2006 uppgick antalet 

till nära 64 procent och steg upp till 67 procent åren 2007 

 2008. Från 2009 har andelen minskat något och sjönk  

mellan 2015 och 2016 till 64 procent. Valen av utbildningar 

har i stor utsträckning varit traditionella. Kvinnorna har i 

större utsträckning sökt sig till de mer humanistiskt inrik

tade områdena, till lärar och till vårdutbildningar medan 

männen har sökt sig till naturvetenskapliga och tekniska 

inriktningar. Särskilda rekryteringsinsatser krävdes för att få 

fler manliga studenter till Högskolan.

 Jämställdhetsrådet, som tillkom 1996, har arbetat med 

denna problematik. Rådet leddes av prorektor och bestod 

av representanter för Högskolans institutioner och för 

studenterna. Det arbetade med opinionsbildning och kun

skapsspridning inom Högskolan och för att öka genuskun

skaperna. Jämställdheten skulle främjas i hela Högskolan.

 Under åren från 2002 arbetade rådet mycket med frågan 

om den ojämna könsfördelningen bland studenterna. I ett 

antal projekt inriktade man sig på underrepresenterat kön 

och snedfördelningar. Hit hörde QNOT som inriktade sig 

på att stödja kvinnor som studerade naturvetenskap och 
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teknik inkl. ingenjörsutbildningarna. Ett annat projekt var 
KIVO som var inriktat på ”killar i vård och omsorg”. Bl.a. 
ville man ge studenter av underrepresenterat kön möjlighet 
att få nätverk av verksamma i arbetslivet, skapa gemenskap 
i studiegrupperna för att minska risken för avhopp och ge 
verktyg för personlig utveckling.
 År 2005 anordnade man sommarkurser för elever i års
kurs åtta. Då handlade det om ”tjejer i teknik”, ”killar i 
barnomsorg” och ”killar i vård och omsorg”. År 2006 
tillkom KILY med fokus på ”killar i läraryrket”. För att  
säkerställa att genusperspektiv beaktas i utbildningen er
bjöds alla lärare kursen ”Genus för högskolelärare”. Man 
deltog också i projektet ”Gävleborg Jämt” tillsammans med 
Länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, försäkrings kassan 
och länsarbetsnämnden.
 År 2010 kunde man notera att det skett förändringar i 
könsfördelningen bland studenterna på olika utbildnings
områden. Inom juridik, design och idrott var fördelningen 
i stort jämn (6040 procent). I teknik utgjorde nu kvinnorna  
45 procent och naturvetenskap 65 procent. Kvinnorna domi
nerade fortfarande humaniora, samhällsvetenskap, under
visning, vård och medicin.

År 2007 hade jämställdhetsrådet förändrats till strategi
gruppen för lika villkor. Strategigruppen skulle ha både  
student och personalperspektiv. Ansvarsområdet förändra
des till att omfatta såväl jämställdhet som likabehandlings
frågor. Nu handlade det utöver jämställdhet och genus om 
lika villkor oavsett etnicitet, religion eller annan trosupp
fattning, sexuell läggning och könsidentitet och funktions
hinder. Fokusgrupper fick ta sig an de olika områdena och 
skulle vara drivande. 
 Högskolan kom från 2010 att samarbeta med ”Partner 
skapet för jämställdhet” som verkar i regionen. Partner
skapet ägnar sig åt erfarenhets och kunskapsutbyte, om
världsbevakning och kunskapsspridning. Samarbetsavtalet 
förnyades för åren 2014 till 2016. Fokus var nu bland  
annat på kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
 Likabehandlingsarbetet har ökat i betydelse. Från 2017 
ändras diskrimineringslagen. Ansvaret blir större för att  
arbeta förebyggande och främjande för motverka diskrimi
nering och för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter. 
Ansvaret omfattar alla diskrimineringsgrunder som anges 
i lagen. Utbildning i jämställdhet för Högskolans nämnder 
och utskott beslutades av rektor 2017.
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F R Å N  M I L J Ö  T I L L  H Å L L B A R  U T V E C K L I N G

Högskolans miljöarbete har en historia på mer än 20 år. 

Den första miljöutredningen gjordes redan 1995 och se

dan 1997 deltog Högskolan i regeringens 

projekt för utveckling av myndigheternas 

miljöledningssystem. I slutet av 2001 be

slutade Högskolestyrelsen att Högskolan 

skulle sträva efter en certifiering av sitt 

miljö ledningssystem. Det var ett beslut som 

utan tvekan skulle komma att få stor betyd

else för Högskolan.  Rektor Leif Svenssonn 

utsåg universitetslektor Kaisu Sammalisto 

till vicerektor för att leda miljöarbetet. Ett  

miljöråd med miljösamordnare på de  

olika organisatoriska enheterna tillsattes.  Miljösamord

narna skulle bistå personalen och ledningen i arbetet så att 

miljöhänsyn skulle bli en integrerad del av 

Högskolans arbete.

 En ny omfattande miljöutredning genom

fördes under sommaren 2002. Av den 

framgick att det som orsakade eller kunde 

orsaka miljöpåverkan framför allt var under

visningen, resor till och från Högskolan, 

upphandling, resursanvändning och sam

verkan. En miljöpolicy fastställdes i slutet 

av 2002 och miljömål fastställdes. Studenter  

och personal skulle få minst grundläggande 
Kaisu Sammalisto, vicerektor 
för hållbar utveckling
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miljökompetens, miljöaspekter skulle integreras i all relevant 
undervisning och forskning och användningen av material, 
energianvändning och transporter till och från Högskolan 
effektiviseras. Som ett viktigt inslag i arbetet skulle kurser 
och utbildningsprogram granskas med avseende på hur 
miljöaspekter integrerades i utbildningen. Forskarna skulle 
också få möjlighet att bedöma hur deras forskning bidrog 
till miljö och hållbar utveckling eller om detta inte alls var 
relevant för forskningen.
 Ett omfattande arbete utfördes i alla delar av Högskolans 
verksamhet på campus. Förbrukningen av papper minska
des och i arbetet med att minska energiförbrukningen sam
arbetade man med hyresvärden Akademiska Hus. Stora 
insatser hade också gjorts för att förbättra kemikalie och 
avfallshanteringen. Utbildnings och forskningsnämnder
na fann 2004 vid en granskning av 130 inlämnade forsk
ningsansökningar att nära nära 60 procent av dessa hade 
anknytning till miljö eller hållbar utveckling. 12 av dessa 60 
procent hade till övervägande del anknytning till området.  
 Miljöledningssystemet innebar ett systematiskt arbets
sätt. Verksamheten utgick från miljöpolicyn och miljömålen 
som skulle styra miljöarbetet. Man rapporterade sina resul
tat till ledningen och hanterade i en särskild rutin avvikelser 
från policy, mål eller bestämmelser på miljöområdet. Miljö
revisioner blev också ett återkommande inslag i lednings
systemet.
 Certifieringen enligt ISO 14001 uppnåddes i juli år 2004.  
Högskolan blev därmed ett av de tidigast miljöcertifierade 
lärosätena i landet. Certifikatet har upprätthållits sedan 
dess.
 Certifieringen innebar att Högskolan kom att betraktas 
som ledande och förebild för hur miljöarbete och senare 
hållbarhetsarbete kan integreras i den högre utbildningen i 

Sverige. Högskolan har nått högsta positionen i Naturvårds
verkets rankningar under flera år. Under 2010 inleddes ett 
arbete för att i modellen för miljöledningsarbetet integrera 
och systematisera arbetsmiljöfrågorna och kvalitetsarbetet 
och skapa ett integrerat ledningssystem. Miljörådet ersattes 
2010 av ett råd för hållbar utveckling. 
 Utbildning och forskning sågs till en början som indirekt 
påverkan på miljön medan sådant som material och energi 
förbrukning, transporter och avfalls och kemikalieförbruk
ning var exempel på direkt påverkan på miljön av Högskolans 
verksamhet. Senare kom utbildningen och forskningen att 
ses som de områden där Högskolan kunde göra de största  
insatserna för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling 
innefattar utöver frågor om påverkan på naturmiljön, eko
logisk hållbarhet, också frågor om sociala och ekonomiska  
faktorer av betydelse för hållbarheten.  Om studenterna  
under sin utbildning fick goda kunskaper om miljö och 
hållbar utveckling skulle de i sin kommande arbetslivs
verksamhet påverka samhället mer än vad själva högskole
verksamheten kunde göra. Detsamma gällde nyttjandet i 
samhället av relevanta forskningsresultat.
 Under 2016 skapades Plattform för Strategi 2020, för att 
förvekliga visionen. Plattformen knyter samman alla Hög
skolans verksamheter som rör hållbar utveckling med dess 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Ett integrerat 
ledningssystem ska styra arbetet och förebilden för detta är 
just miljöledningssystemet, som nu varit i bruk under tolv år.
 Satsningen på miljöfrågorna, som inleddes under rektor 
Birgitta Stymnes tid, utvecklades som miljöledningssystem 
och vann certifiering under rektor Leif Svenssons tid kom 
under rektor MajBritt Johanssons tid att utvecklas till en ny 
vision för Högskolan om att verka för en hållbar livsmiljö 
för människan.



8 1

H Ö G S K O L A N S  P E R S O N A L

I högskolan arbetar lärare med undervisning och forskning 

i högskolans kärnverksamheter. Med stödet till kärnverk

samheten och med administrationen arbetar administrativ 

och teknisk personal. I biblioteket arbetar bibliotekarier och 

biblioteksassistenter. 

 Lärarna arbetar med undervisning och examination 

på olika utbildningsnivåer, forskning, ledningsuppgifter,  

administrativa uppgifter och samverkan med omgivande 

samhälle  

 Bland lärarna är anställningen som professor den främsta 

anställningen, som det formuleras i högskolelagen. För att 

kunna utses till professor måste man ha den vetenskapliga 

och pedagogiska skicklighet som krävs för att kunna utföra 

sitt arbete på ett professionellt sätt. En adjungerad pro

fessor är en person som till större delen arbetar utanför 

högskolan och tillför högskolan värdefull kompetens och 

stärker samverkan med näringslivet eller omgivande sam

hälle i övrigt.

 Lektorer är också vetenskapligt meriterade genom att 

ha avlagt doktorsexamen. De har också pedagogisk skick

lighet, som innebär att kunna planera, utveckla, genomföra 

och utvärdera undervisning på grund och avancerad nivå. 

Biträdande lektor är en tidsbegränsad s.k. meriteringstjänst 

för en person med doktorsexamen, som ger möjlighet till 

utveckling av forskningsmeriterna för att kunna anställas 

som lärare i högre befattning.
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Adjunkter har högskoleexamen inom sitt kunskapsom råde 
och pedagogisk skicklighet för sitt arbete med undervis
ningen. 
 År 2002 fanns vid Högskolan i Gävle 354 lärare (helårs
personer). År 2016 uppgick antalet till 395. Antalet lärare 
har sett på detta sätt varit tämligen stabilt trots ökat antal 
studenter och ökad forskning. Lärarkåren har dock varierat 
i antal under åren. Det högsta antalet lärare noteras för år 
2004 med drygt 400 helårsanställda lärare. Efter 2004 har 
antalet sjunkit ner mot nivån 350 år 2009 för att på nytt 
öka till 2016. Bakom dessa förändringar ligger anpassningar 
av antalet anställda till utbildningsvolymens utveckling. Då 
handlar det både om sjunkande studentintressen för olika  
utbildningar och begränsningar av tillgängliga anslag till 
utbildningen. Sådana förändringar har under åren inträffat 
särskilt inom ITutbildningar, humanistiska och samhälls
vetenskapliga utbildningar.
 Antalet professorer (helårspersoner) har växt från sju år 
2002 till 29 år 2016. Det är en viktig utveckling för forsk
ningen och utbildningen och inte minst för Högskolans egen 
forskarutbildning sedan 2010. Likaså har antalet dispute
rade lärare ökat från drygt 100 år 2002 till 167 år 2016. 
Det innebär en ökning med över 60 procent under denna 
15årsperiod. Nu uppgår andelen professorer och lektorer 
till hälften av lärarpersonalen. År 2002 var motsvarande an
del drygt 30 procent. Utvecklingen har samtidigt inneburit 
att andelen adjunkter, som gör ett viktigt arbete i undervis
ningen, minskat i motsvarande mån.  Högskolan har där
med närmat sig de förhållanden som råder vid universiteten 
där andelen vetenskapligt meriterade lärare är i majoritet i 
lärarkåren.
 Högskolans lektorer och adjunkter benämns universitets
lektorer respektive universitetsadjunkter efter ett beslut i 

Högskolestyrelsen 1995. Därigenom markerades likställig
heten med lektorer och adjunkter vid universiteten som  
arbetar med samma verksamhet som vid högskolorna.
 Utvecklingen av det totala antalet anställda (helårsper
soner) under perioden 20022016 uppvisar i stort samma 
mönster som för lärarna. År 2002 var antalet 559. Antalet 
steg till 622 anställda 2004 för att minska kraftigt till 555 
till 2007. Under åren 2008 till 2016 har totala antalet an
ställda varierat men ökat något. Den sammanlagda ökningen 
sedan 2002 uppgår till knappt 5 procent och 2016 var an
talet 586 anställa.
 Antalet (helårsanställda) med administrativa, tekniska 
och biblioteksuppgifter uppgick 2002 till 205 anställda och 
2016 till 191 anställda. Andelen ickeundervisande personal 
har därmed sjunkit från 37 procent till 33 procent. Samtidigt 
innebär detta att andelen lärare ökade från 63 till 67 pro
cent. Bakom minskningen av antalet och andelen anställda  
bland ickeundervisande personal ligger flera års bespa
rings och effektiviseringskrav på Högskolan som på andra 
verksamheter i statsförvaltningen.
 Fördelningen av de anställda på kvinnor och män visar 
för helheten i stort jämna siffor, 54 procent kvinnor och 46 
procent män (2016). Däremot är fördelningen mer ojämn 
om man ser på olika kategorier anställda. Bland adminis
trativ/teknisk personal och adjunkter dominerar kvinnorna  
med 65 procent respektive 60 procent, Bland lektorer är 
fördelningen i huvudsak jämn, 47 procent kvinnor och 53 
procent män. Bland professorer däremot uppgår andelen 
kvinnor till 18 procent medan männen utgör 82 procent. 
Om utvecklingen inneburit en jämnare fördelning för flera 
kategorier anställda så går det mycket långsamt med utjäm
ningen i professorsgruppen.
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C A M P U S  K U N G S B Ä C K

Högskolans lokaler

Högskolan i Gävle bedriver sin huvudsakliga verksamhet på 

Campus Kungsbäck. För lokalerna svarar Akademiska Hus, 

som är Högskolans hyresvärd på campus. Högskolan bör

jade flytta in höstterminen 1994 sedan det gamla infanteri

regementet I 14 lagts ned. Området kom att utvecklas till 

en fantastisk lokalisering av en växande högskola. Rektor  

MajBritt Johansson brukar hävda att hon citerar kolleger 

när hon utnämner Högskolan i Gävle till ”Sveriges vackraste  

högskola”.

 Hur det gick till när Högskolan flyttade till Kungsbäck 

och hur verksamheten byggdes upp där skildrar Birgitta 

Stymne ingående i Högskolans jubileumsskrift över åren 
19772002.  År 2000 togs en ny stor byggnad, Frigg, på 5 
500 kvm i bruk för de naturvetenskapliga verksamheterna, 
som var i behov av ytterligare lokaler. Den sammanlagda 
lokalytan uppgick 2001 till 43 300 kvm. Högskolan hade 
då lokalmässigt växt med 80 procent sedan 1994. Området 
har fortsatt växa, anpassats till utvecklingen och nya bygg
nader har tillkommit efter de behov som den expanderande 
högskoleverksamheten medfört och inom ramen för möj
lig finansiering. Vid utgången av 2016 uppgick den totala  
lokalytan till 44 900 kvm. Den lokalmässiga expansionen 
har således varit måttlig sedan 2001. Ökningen av ytan 
uppgår endast till knappt 4 procent under perioden.  Det är  
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resultatet av i flera fall ingripande besparingar i verksam
heten, effektivisering men också en aktiv och lyckad anpass
ning av utnyttjandet av tillgängliga lokaler.

Nya laborator ie lokaler

Byggd Miljö bedrev fortfarande efter anslutningen till 
högskolan 1999 till stor del sin verksamhet på de tidigare  
laboratorielokalerna på Brynäs. Man ansåg det lämpligt att 
samla all verksamhet på Kungsbäcksområdet. År 2006 beslu
tade rektor Leif Svensson om en utredning om möjligheterna  
att förlägga en ny laboratoriehall till campusområdet.  
Frågan kom att diskuteras närmare vid Högskolestyrelsens 
tvådagarssammanträde som hölls i Kratte Masugns kurs
gård i september 2007. Styrelsen beslutade att planeringen 
skulle drivas vidare. Högskolans ekonomi var vid denna  
tid pressad med besparingskrav för förvaltning och lokaler.  
Tillkomsten av ett nytt laboratorium ansågs dock stärka 
profilen byggd miljö genom att underlätta forskningens fort
satta utveckling och samarbetet med belastningsskadeforsk
ningen och annan forskningsverksamhet vid Hög skolan. 
Dessutom skulle möjligheten för studenterna att ta del av 
verksamheten i laboratoriet öka när det kom på plats på om
rådet. Markfrågan löstes i samarbete med Gävle kommun 
och mark för byggnaden förvärvades av Forti fikationsverket 
på det s.k. lilla fältet strax mellan det direkta campusom
rådet och Teknikparken i Gävle. I september 2010 uppdrog 
styrelsen till rektor att teckna preliminärt hyreskontrakt på 
de nya laboratorielokalerna. Norrporten var Högskolans 
hyresvärd för lokalerna på Brynäs. Högskolan kom att sam
arbeta med Norrporten även om de nya lokalerna.

Byggnaden stod klar vid årsskiftet 2010/11. De nya lokaler
na innehöll laboratorier för byggd miljö och för belastnings
skadeforskning. Här inrymdes även utbildningslokaler och 
lokaler för samverkan med näringslivet. I slutet av plane
ringen tillkom ett våningsplan i kontorsdelen. Den samman
lagda lokalytan uppgick till 3 800 kvm. Nybygget innebar 
också att lokalerna på Brynäs, ca 3 600 kvm, kunde avveck
las.  Kvar på Brynäs finns dock den unika vindtunneln som 
tillkommit på Byggforskningsinstitutets tid.
 Högskolan hyrde under en tid lokaler i Silvanumhuset 
nära campus. Först var personal på ITområdet, som arbe
tade inom Creative Media Lab, CML, verksamma där. Den 
verksamheten flyttade senare in i lokalerna på campus och 
utbildningsprogrammet Design och träteknik kom att ha 
sin verksamhet förlagd dit. Senare kom sista årskullen av  
design och träteknik att flytta in i nya laboratorielokalerna.  
Numera finns det efterträdande Industridesignprogrammet 
i laboratoriet.

Högskolerestaurangen och Prego Campus

Högskolan hade sedan flytten till Kungsbäck tillsammans 
med Gefle Studentkår och med stöd av Gävle kommun samar
betat med Högskolerestauranger i Sverige (HÖRS). Student
kåren gavs då, efter att själv ha svarat för lunchrestaurangen 
i Högskolans tidigare lokalisering på Brunnsgatan, uppgiften  
att upphandla studenternas måltidsservice och fungera 
som hyresvärd. Ett dotterbolag, Högskolerestauranger 
(HÖRM) kom till och startade sin verksamhet i samma 
byggnad som Studentkåren verkade. Studentrestaurangen 
samlokaliserades med Studentkårens lokaler i hus Midgård.  

         Hus 45, nya laboratorielokalerna på Campus
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År 2006 avvecklades HÖRM och huvudbolaget HÖRS  
svarade själva direkt för verksamheten. 
 Delvis till följd av studenternas ändrade lunchvanor,  
skapades 2008 ett nytt café, Caffe Prego, senare Prego  
Campus i anslutning till Högskolans reception och entrén 
till det nya biblioteket. Utbudet utökades till att också om
fatta lättare luncher. 
 År 2009 avvecklade kommunen sitt engagemang i  
studentlokalerna och Studentkåren drog sig ur restaurang
verksamheten. Från 2012 kom måltidsservicen på Campus 
att regleras genom ett avtal mellan Högskolan och HÖRS.

Studentbostäder

Att finna en god bostad till rimligt pris under studietiden är 
naturligtvis mycket viktigt för varje student. Studentstaden 
Gävle har konkurrerat väl i det avseendet utöver övriga för
tjänster som Gävle har. Viktigt för detta är Gävle kommuns 
bostadsgaranti. Garantin innebär att studenter vid Hög
skolan som inte hittat någonstans att bo senast 14 dagar 
efter termins start ska få ett erbjudande om boende. Man ska 
vara student på Högskolan och läsa minst 15 högskole poäng 
per termin, inte redan vara folkbokförd i Gävle och själv  
aktivt söka bostad för att kunna åtnjuta bostadsgarantin.
 I början av perioden 20022016 fanns vakanser i bostads 
beståndet i Gävle vilket underlättade för studenter att 
finna en bostad. Gävles befolkning har växt sedan dess.  
Bostadsmarknaden i Gävle har, enligt en analys av bostads
marknaden i Gävleborg 2016 som Länsstyrelsen gjort, från 
2010 kännetecknats av balans som från 2015 övergått i ett 
underskott. Allmänt gäller underskott på bostäder för ung
domar. 
 De första studentbostäderna på Campus Kungsbäck till
kom i slutet av 90talet. Studentbostäder har tillkommit på 
olika håll i staden och på senare år har ett stort antal ytter
ligare studentbostäder byggts i anslutning till campus och 
fler planeras. Studenterna erbjuds också boende i Sandviken,   
Ockelbo och Älvkarleby. Likaså erbjuds studenter på utbild
ningar på andra studieorter bostäder exempelvis i Bollnäs, 
Hudiksvall, Norrtälje och Södertälje.

Midgårdslunden,de första student-
bostäderna

   Caffe Prego

   De senaste studentbostäderna på Kungsbäck
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AV S L U T N I N G

Mycket har hänt i Högskolan sedan tillkomsten 1977.  

Birgitta Stymne har skildrat de första 25 åren i sin jubileums

skrift 19772002. Mycket har också hänt under de senaste 

åren från 2002 till och med 2016. Leif Svensson blev Hög

skolans rektor i juli 2001. Till förutsättningarna för hans 

rektorsperiod hörde att ett par år tidigare hade Högskolan 

bytt namn till Högskolan i Gävle och de första student

bostäderna uppförts på Campus Kungsbäck. Institutet för 

byggd miljö i Gävle hade överförts från KTH till Högskolan 

år 2000 och en ny byggnad för naturvetenskaperna hade 

uppförts samma år. ITbubblan hade spruckit i början av 

året och intresset för ITutbildningar sjönk. En ny lärarut

bildning hade införts 2001. 

Tidigt i Leif Svenssons rektorsperiod, år 2002, integre rades  

Vårdhögskolan, som funnits på campus sedan 1996, i  

Högskolan och blev Institutionen för vårdvetenskap och 

social omsorg. Samma år kom Belastningsskadecentrum i 

Umeå att tillhöra Högskolan i Gävle. Universitetsvisionen 

gällde och ledde fram till ansökningar om tekniskt veten

skapsområde 2003 och humanistiskt samhällsvetenskap

ligt område 2004. Högskolan miljöcertifierades 2004 och 

ett nytt bibliotek stod klart 2005. År 2005 lanserades den 

nya projektbaserade utbildningen och rekryteringen av 

kinesiska studenter inleddes. År 2006 efterträddes den  

socialdemokratiska regeringen av den borgerliga allians

regeringen. Båda regeringarna var positiva till utbildningen 
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men den senare ansåg att den tidigare kvantitativa utbygg
naden skulle ersättas av en kvalitativ utbyggnad. 2007 
förändrades utbildningarna till följd av Bolognaöverens
kommelsen. Nya examina tillkom liksom ett nytt betygs
system. År 2007 användes för första gången profilområdena 
Byggd miljö respektive Hälsofrämjande arbetsliv som be
skrivningar av Högskolans forskning.
 MajBritt Johansson blev Högskolans fjärde rektor i juli 
2008. Då inträffade också finanskrisen som orsakade en 
konjunkturnedgång. En stor omorganisation genomfördes 
från år 2010 då Akademierna tillkom. Samma år fick Hög
skolan sin första forskarutbildningsrätt inom Byggd miljö. 
Cooputbildningarna laserades detta år och kårobligatoriet 
upphörde under sommaren. Högskolan fick också högsta 
betyg i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering och kvalitets
arbetet har fortsatt prägla Högskolans arbete sedan dess. 
En ny vision om den hållbara livsmiljön för människan fast
ställdes 2011 och lärarutbildningen reformerades på nytt. 
Då infördes också avgifter för studenter utanför EESom
rådet och antalet utländska studenter minskade. Den nya 
laboratoriebyggnaden stod också klar detta år. År 2012 fick 
Högskolan sin andra forskarutbildningsrätt inom profilom
rådet Hälsofrämjande arbetsliv. 
 Åren 2010 och 2011 använde Högskolan sitt anslags
sparande för att öka utbildningsvolymen. Den högsta  
nivån, 6 625 helårsstudenter nåddes 2011. Från 2012 sjönk 
årskullarna och regeringen aviserade anslagsminskningar. 
Samtidigt steg antalet sökande kraftigt. Mellan åren 2008 
och 2015 var ökningen 100 procent. Utbildningarna kon
centrerades och 2014 nåddes den lägsta nivån under peri
oden med 5 547 helårsstudenter. Från 2015 ökade såväl 
anslagen som antalet helårsstudenter igen. Under alla år 
har distansutbildningen varit viktig för att göra utbild
ningen tillgänglig för nya studerande och den har ökat sin  

andel från en fjärdedel till nära hälften av utbildningen 

2016.

 Forskningen har haft en stark utveckling under perioden, 

från en omslutning 2002 på knappt 69 mnkr, till knappt 109 

mnkr 2008 och till drygt 133 mnkr 2016. Samtidigt är 2016 

halva lärarkåren disputerade (professorer och doktorer). 

Det två profilområdena är etablerade och forskningen inom 

det tredje området utbildningsvetenskap och humaniora ut

vecklas väl.

 I slutet av 2016 fastställde Högskolan dokumentet 

”Plattform för strategi 2000”. MajBritt Johansson skriver 

i förordet:

”Plattform för Strategi 2020 ska stärka vårt målmedvetna 

arbete för en hållbar samhällsutveckling. Ett arbete som 

inleddes för mer än 15 år sedan och som 2004 resultera-

de i Högskolan i Gävles miljöcertifiering. Vi valde med den 

nya verksamhetsidén 2010 att arbeta med hållbarhet ur ett 

bredare perspektiv och till den ekologiska aspekten fördes 

även den sociala och den ekonomiska. Detta arbetssätt ut-

vecklades och implementerades i Utbildnings- och forsk-

ningsstrategin för 2013 – 2016. Nu stärks detta ytterligare i 

vår Plattform för Strategi 2020, vår utgångspunkt för hur vi 

tillsammans ska utveckla verksamheten.”

Det är verkligen ett omfattande arbete som utförts i Hög

skolan under dessa år och det fortsätter att ske dagligen i 

undervisning, forskning, i bibliotek och stödjande verksam

heter. Syftet med denna skrift har varit att göra en samman

ställning av vad som hänt i Högskolan de senaste 15 åren, 

som en komplettering av Birgitta Stymnes jubileumsskrift 

19772002. Allt som hänt finns naturligtvis inte med, men 

förhoppningsvis viktiga händelser som speglar Högskolans  

utveckling när Högskolan i Gävle nu år 2017 firar sitt 

40årsjubileum.
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Högskolan i Gävle Jubileumsskrift 2007– 2002,  
Birgitta Stymne

Högskolestyrelsens protokoll 2002– 2016

Årsredovisningar 2002– 2016

Budgetunderlag 2002– 2016

Forskningsstrategier för Högskolan i Gävle 1999

Strategi för forskning och forskarutbildning 19990527

Forskning vid Högskolan i Gävle, hösten år 2000

Forskningsstrategi för Högskolan i Gävle 2005– 2008, 
20031110

Forsknings och utbildningsstrategier för  
Högskolan i Gävle 2009 – 2012, 20071214

Utbildnings och forskningsstrategi 2013– 2016,  
20130215

Plattform för strategi 2020, 20161215

Ansökan om vetenskapsområde Teknik, 20030923

Ansökan om humanistiskt samhällsvetenskapligt  
vetenskapsområde, 20041102

Högaktuellt 20082012, Leve 20122015

Strategiskt kommunikationsarbete för förverkligande av 
universitetsvisionen, Rapport till Universitetsgruppen i 
Gävle Högskoleregion, Gunnar Björk, 2006.

Forskning vid Högskolan i Gävle, JanOtto Carlsson 2002

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vid  
Högskolan i Gävle, Anders Pettersson 2003

Granskning av forskningsverksamheten inom ämnes
området ekonomi (inom det humanistisksamhällsveten
skapliga vetenskapsområdet) vid Högskolan i Gävle,  
Carin Holmquist 2004

Utvärderingsrapport Belastningsskadecentrum,  
Westgaard, Sjøgaard och Grimsby, 2005

Bedömning av förutsättningar för etablering av en  
handelshögskola vid HiG, Leif Lindmark 2010

Ekonomi och verksamhet vid avdelningen för humaniora, 
Högskolan i Gävle, IngBert Täljedal 2010

Akademiska högtider, program 2000 – 2016

Tillväxtavtal, tillväxtprogram, regionalt utvecklings
program och regional utvecklingsstrategi  
perioden 2000 – 2013

Studenter vid Högskolan i Gävle, rekrytering och tiden 
efter examen, Sara Gripencrantz 2013

Södra norrlandskusten, Länsstyrelsen Gävleborg 2004

Vi varslar om utveckling, En programförklaring för tillväxt 
och regional utveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Region 
Gävleborg, Gävle kommun, Högskolan i Gävle, 2009.

Källor har också angivits i texten i en del fall. Därutöver har jag haft tillgång till ytterligare internt material från  
Högskolan, som mina kopior eller hämtade från hemsidan. När minnet sviktat har jag också hämtat allmänt  
tillgänglig information från nätet.

Därtill har Erika Rosén och medarbetare i rektors kansli hjälpt mig med statistiska uppgifter och annat som  
behövt kontrolleras. Stort tack för det!
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