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Högskolan Kristianstad i siffror 2018

2018 2017 2016

Studenter i grundutbildningen 14 554  14 591 13 704

andel kvinnor (%) 71  71 71

andel män (%) 29  29 29

Prestationsgrad 81  79 79

kvinnor (%) 83  81 81

män (%) 77  73 74

Antal utfärdade examina 1 310  1 290 1 180

andel kvinnor (%) 80  78 76

andel män (%) 20  22 24

Antal förstahandssökande 17 494  17 959 17 740

andel kvinnor (%) 72  72 73

andel män (%) 28  28 27

Antal professorer (årsarbeten) 27  25 26

andel kvinnor (%) 39  29 27

andel män (%) 61  71 73

Antal vetenskapliga refereegranskade 
publikationer 134  136 114

andel kvinnor (%) 52  54 45

andel män (%) 48  46 55

andel samproduktioner (%)1 76  75 76

Omsättning grundutbildningen (mkr) 462  432 420

Omsättning forskning (mkr) 83  69 67

Andel externa forskningsmedel (%) 24  23 21

Omsättning totalt (mkr) 546  501 487

1 Med samproducerade publikationer menas vetenskapliga arbeten 
producerade i samarbete mellan Högskolan Kristianstad och  andra 
lärosäten/institutioner/företag.  
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Rektor har ordet
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Låt mig sammanfatta några av de händelser som har präglat 

2018. Året inleddes med en organisationsjustering. De två sek-

tionerna hälsa och samhälle och lärande och miljö omvand-

lades till fyra fakulteter med namnen Fakulteten för lärarutbild-

ning, Fakulteten för ekonomi, Fakulteten för hälsovetenskap 

och Fakulteten för naturvetenskap. Till varje fakultet utsågs 

dekaner och prodekaner att leda arbetet. Fakultetsnämnder 

ersatte sektionernas utbildningsnämnder, den gemensamma 

forskningsnämnden och rådet för läraranställningar. Organi-

sationsjusteringen skapade enheter med tydligare identitet 

för medarbetarna och organisationen blev enklare för utom-

stående att förstå. Den nya organisationen gav också fakul-

tetsledningarna möjlighet till helhetsansvar för sammanhäng-

ande kunskapsmiljöer med utbildning, forskning, samverkan 

och kompetensförsörjning. Varje fakultet tog exempelvis fram 

långsiktiga planer för strategisk kompetensförsörjning och 

utsåg egna samverkanskoordinatorer. 

På högskolegemensam nivå gjordes strategiska satsningar 

på karriärsstöd till olika kategorier av lärare, från adjunkt till 

biträdande professor, med syftet att stärka kompetensen vid 

några stora utbildningsområden där forskningsomfattningen 

behöver öka. Satsningen på nya samverkansplattformar fort-

satte. Vidare genomfördes en uppskattad ledarskapsutbild-

ning för alla chefer på högskolan, och en ledarskapsakademi 

bildades för chefernas fortsatta kompetensutveckling. 

Antalet sökande studenter till högskolan var fortsatt högt 

under året. Högskolan var återigen, efter de stora universite-

ten, ett av de mest sökta lärosätena i landet. Utbudet av utbild-

ningar utvecklades och ansträngningarna fortsatte för att 

exempelvis öka programplatserna på utbildningar inom bri-

styrken som förskollärare, lärare, sjuksköterskor och biomedi-

cinska analytiker. Samtidigt mötte högskolan en fortsatt stark 

efterfrågan på nätbaserad utbildning och erbjöd ett stort och 

varierat utbud av fristående kurser, och även hela program, 

på nätet och på distans. Bruket av digitalt inspelade föreläs-

ningar fortsatte att öka och utvecklades med värdefullt stöd 

av högskolans LärandeResursCentrum. 

De digitala momenten blev också allt vanligare i den cam-

pusförlagda utbildningen, tillsammans med andra-, nya 

undervisningsformer. En rad kurser och workshops genomför-

des för att främja högskolepedagogisk utveckling och hög-

skolan finansierade gemensamma kvalitetsprojekt genom 

centrala satsningar. Två gemensamma kvalitetskonferenser 

genomfördes för alla medarbetare under året, där utveck-

lingsfrågor och kvalitetsprojekt diskuterades. Nya undervis-

ningsformer utvecklades också i gränslandet mellan cam-

pusutbildning och praktik, genom exempelvis etableringen 

av en Hälsopunkt där studenter tränas i mötet med patienter, 

genom inrättandet av en simuleringsverksamhet för att öva 

vårdinsatser i sjukhusmiljö och användningen av VR-teknik för 

att lärarstudenter ska uppleva lektioner i grundskolan. Dess-

utom utvecklades nya aktiviteter för att berika studenterna 

utanför de reguljära studierna. Ett exempel är genomförandet 

av en digital akademi i samarbete med Google. 

Liksom tidigare år genomfördes kursutvärderingar på alla 

kurser och resultatet sammanställdes och analyserades på 

olika nivåer. Även detta år uppvisades mycket goda resultat. 

På en femgradig skala gav studenterna kurserna i genomsnitt 

omdömet fyra. För första gången analyserades även den tid 

som studenterna lagt ned på studier och det visade sig variera 

mellan kurser och program. Kurser där studenterna uppgav 

låga omdömen eller låga arbetsinsatser identifierades och 

fakultetsnämnderna gavs ett speciellt ansvar för att initiera 

åtgärder.  

Högskolans arbete för hållbar utveckling manifesterades 

genom den interna klimatskatten på flygresor och genom 

olika utvecklingsaktiviteter relaterade till FN:s hållbarhetsmål 

i utbildningsprogrammen. Arbetet rapporterades under året 

till FN:s Global Compact och PRME. 

Under året sökte högskolan forskarutbildningsrättigheter i 

hälsovetenskap. Tyvärr avslogs ansökan. Bedömarna kritise-

rade den valda inriktningen på kunskapsområdet men konsta-

terade samtidigt att viktiga förutsättningar för att ge en forska-

rutbildning finns på högskolan. Utslaget sporrar till att utveckla 

nya ansökningar under 2019. 

Forskningsanslagen fördelades, som tidigare, utifrån forskar-

nas prestationer och strategiska överväganden. För att få bas-

tilldelning för forskning i tjänst krävdes uppvisad aktivitet under 

tidigare år. Dessutom medgavs en extra tilldelning till de fors-

kare som uppvisade hög prestation i förhållande till de resur-

ser de hade förfogat över. Efter många år av manlig dominans 

blev utfallet av den senare fördelningen till fördel för kvinnor. 

Fördelningen av forskningsresurser motsvarar nu helt könsför-

delningen bland forskarna och forskningen har börjat stärkas 

vid de stora utbildningsområden som länge varit eftersatta. 

Sammanfattningsvis har året bjudit på mycket som har varit 

positivt och högskolan står rustad för framtida fortsatta strate-

giska insatser, för att än mer kunna bidra till kunskapsutveck-

ling och kompetensförsörjning med hög kvalitet.   

Håkan Pihl

Rektor
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Kristianstad Studentkår (KSK) är en ideell medlemsorganisa-

tion för studenter vid Högskolan Kristianstad. Under 2018 hade 

KSK 542 medlemmar. KSK representerar samtliga studenter vid 

högskolan och arbetar för att utbildningen och studietiden ska 

hålla så hög kvalitet som möjligt. 

Utbildningsbevakningen är KSK:s centrala verksamhet och 

den bedrivs både strategiskt och behovsinriktat. Det behovs-

inriktade arbetet utgår från studentärenden. KSK ger stöd och 

representation när en eller flera studenter kontaktar oss om pro-

blem eller har frågor om sin utbildning och under 2018 ökade 

antalet markant. Vi började därför att söka skälen till ökningen 

och högskolans ledning bad om att hållas informerad. Slutsat-

sen landade i att årets förändringar, bestående av ett byte av 

administrativt system och en organisationsjustering, gett upp-

hov till brister i kommunikationen mellan personal och studen-

ter. Detta har i sin tur resulterat i fler studentärenden. 

Högskolan genomförde en organisationsjustering på utbild-

nings- och forskningssidan under 2018. Administrationen har 

varit undantagen justeringen under året men står näst på tur 

att omorganiseras. Vår uppfattning är att denna justering i 

organisationen borde ha genomförts parallellt med införan-

det av fyra fakulteter och inte lämnats till efterarbetet. 

Campusutvecklingsarbetet har formaliserats under året 

genom bildandet av en projektgrupp som driver arbetet 

vidare. Vi hade önskat att projektgruppen kom längre under 

2018 men schemaläggningsproblem har försenat arbetet. 

Utvecklingen av campus är av stor vikt för högskolans framtid 

och vi ser positivt på arbetet med att utförligt kartlägga alter-

nativen till dagens campusmiljö. Kritik från flera håll har funnits 

sedan de konkreta förslagen lanserades men det är vår upp-

fattning att utredningen måste få fortlöpa. 

Under 2018 gick högskolan från att använda ItsLearning till 

Canvas som lärplattform, vilket mötts med blandade känslor 

från studenterna. Vi i studentkåren har varit med i processen 

för att se till att studenternas bästa tillgodosågs i implemente-

ringen. Vi har alltid varit positiva till Canvas och är fortfarande 

förväntansfulla på alla möjligheter den kommer ge studen-

terna och lärarna. Det kommer dock krävas tid innan persona-

len och studenterna blir vana att använda plattformen. 

Vårt samarbete md högskolans olika programråd har varit 

bättre än under tidigare år. Från studentkårens sida har vi 

byggt upp ett system som ska hjälpa att ge överblick över vilka 

program som har ett programråd och vilka studentrepresen-

tanter som sitter var. Vi arbetar nu med att rekrytera represen-

tanter till de programråd där det fortfarande finns vakanser.

Kristianstad studentkår 
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Forskning 15 %

Utbildning 85 %

Fördelning av omsättning

1.1 Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högsko-

lor. I dag studerar cirka 14 600 studenter vid högskolan, varav 

70 procent kvinnor och 30 procent män. Utbildningsutbudet 

består till 41 procent av program och kurser som ges på distans 

vilket främjar det livslånga lärandet. Vid Högskolan Kristianstad 

finns en tydlig tanke att prioritera professionsinriktade utbild-

ningsprogram på grundnivå med orientering mot branscher 

med stor efterfrågan på högutbildad arbetskraft. Omkring 

tusen studenter tar årligen examen vid högskolan och företrä-

desvis inom något av högskolans tre stora utbildningsområ-

den: vård, skola och ekonomi.

Högskolans strategiska arbete utgår från styrdokumentet 

Strategi 2015–2020 – Utbildningsprogram som är ledande i Sve-

rige med den övergripande målsättningen att verksamheten 

vid högskolan år 2020 ska domineras av utbildningsprogram 

som är nationellt ledande i sitt slag. Högskolans vision, värde-

ringar och viljeinriktning formuleras på följande sätt:

• Högskolan Kristianstad ska vara ett ledande lärosäte inom 

några av landets mest efterfrågade akademiska utbild-

ningar, anpassade för framtidens arbetsliv.

• Verksamheten ska präglas av närhet mellan medarbetare 

i dynamiska kollegiala miljöer, närhet mellan lärare och 

studenter och närhet mellan utbildning, forskning, sam-

hälle och arbetsliv.

• Högskolan ska vara en attraktiv arbetsplats där alla rela-

tioner varje dag präglas av öppenhet, respekt och jäm-

ställdhet.

• Högskolan ska välkomna alla studenter och stödja deras 

lärande, även studenter som ser högre utbildning som en 

nästan oöverstiglig utmaning.

• Högskolan ska utveckla en hög grad av internationalise-

ring.

• Högskolan ska dra nytta av sin lokalisering i ett biosfär-

område och bidra till lösningar som gör att samhället 

omvandlas i en mer hållbar riktning.

• Högskolan ska bidra till samhällsutveckling genom upp-

dragsverksamhet, forskningssamarbeten och innovation, 

exempelvis relaterat till mat, hälsa och vatten.

Som enda lärosäte i landet erbjuder högskolan verksamhets-

förlagd utbildning i samtliga program på grundnivå. Studen-

terna genomför delar av sin utbildning i samverkan med före-

tag, skolor, sjukhus eller andra organisationer. Högskolan 

omsätter cirka en halv miljard kronor fördelat mellan utbild-

ning (85 procent) och forskning (15 procent).

Högskolans forskningsstrategiska arbete riktas mot att stärka 

forskning med relevans för prioriterade utbildningar. Större 

fokus har lagts på forskning med stor potential för externa 

samarbeten och extern finansiering. Samverkansfaktorer har 

under året vägts in i modellen för fördelning av interna forsk-

ningsmedel vilket även har resulterat i en jämställd fördelning. 

Högskolans breda ansträngningar för att nå ökad jämlikhet 

syns även i rekryteringen av professorer. Under 2018 var 75 pro-

cent av högskolans nyrekryterade och befordrade professo-

rer kvinnor. Antal kvinnliga professorer, mätt i årsarbeten, var 

under 2018 39 procent vilket är en ökning med 10 procenten-

heter från 2017. Forskningen vid högskolan bedrivs inom områ-

dena utbildningsvetenskap, hälsovetenskap, teknik och natur-

vetenskap/biomedicin samt inom humaniora och samhällsve-

tenskap och sker företrädesvis inom ramen för högskolans tolv 

forskningsmiljöer.

Högskolan har dessutom en forskningsplattform och två 

plattformar under uppbyggnad som är viktiga för att skapa 

samarbetsvägar mellan forskning, utbildning och samhälle. 

Förutom forskningsplattformar och VFU är uppdragsutbildning 

en viktig del i samverkan med det omgivande samhället. Upp-

dragsverksamheten domineras av området skolutveckling.

För att stödja studenterna och skapa kvalitet i verksam-

heten bedrivs forskning och högskolepedagogisk utveckling 

inom ramen för högskolans LärandeResursCentrum (LRC). 

LRC erbjuder studiemiljöer, bibliotek, stöd till studenter med 

funktionsnedsättning och stöd i bland annat akademiskt skri-

vande, referenshantering och studieteknik. 

1.1.1 Studenter vid högskolan 
Studentgruppen vid högskolan präglas av bredd och mång-

fald. Studentgruppen består till övervägande del av kvinnor vil-

ket hänger samman med att en stor del av utbildningarna rik-

tas mot traditionellt kvinnodominerande yrken. I studentgrup-

pen har var femte student utländsk bakgrund i den meningen 

att de är utrikes födda eller att deras föräldrar är födda i ett 

annat land. Studenter med utländsk bakgrund är något över-

representerade på utbildningar inom hälso- och sjukvårdsom-

rådet, och något underrepresenterade inom pedagogik och 

lärande, jämfört med andra högskolor och universitet i Sve-

rige. Totalt sett överensstämmer studentgruppen, avseende 

andelen studenter med utländsk bakgrund, med rikssnittet i 

Sverige och ligger något över snittet inom regionen.

Utifrån ett nationellt perspektiv har högskolan fler studenter 

från studieovana hem jämfört med flertalet andra universitet 

och högskolor. En stor andel av studenterna som examinera-

des 2017 vid högskolan kommer från hemmiljöer där båda för-

äldrarna saknar eftergymnasial utbildning. Högskolan Kristi-
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anstads visionsdokument framgår att studenter som står långt 

ifrån högskolestudier ska ges särskild uppmuntran till högsko-

lestudier. Ett exempel på proaktivt arbete inom detta område 

är projektet Näktergalen, ett samarbetsprojekt mellan högsko-

lan och Kristianstads kommun, som uppmuntrar elever i grund-

skolan att läsa vidare på högskolenivå.

Flertalet studenter rekryteras från närområdet och efter stu-

dierna väljer många att stanna kvar och börja arbeta i regio-

nen. Bland dem som examinerades vid högskolan för några 

Högskolestyrelsen

Rektor

Fakultetsnämnden
för ekonomi

Fakulteten för
ekonomi

Fakultetsnämnden
för lärarutbildning

Fakulteten för
lärarutbildning

Fakultetsnämnden
för naturvetenskap

Fakulteten för
naturvetenskap

Fakultetsnämnden
för hälsovetenskap

Fakulteten för
hälsovetenskap

Högskole-
gemensam service

HKR Holding AB

1.2 Högskolan Kristianstads organisation 2018

år sedan började fyra av fem att arbeta i Skåne eller Blekinge 

och en tredjedel av de examinerade fick en anställning i Kris-

tianstad eller i kringliggande kommuner. Högskolan Kristian-

stad bidrar på det sättet till att höja utbildningsnivån i regio-

nen och samtidigt stimulera unga människor till akademiska 

studier och arbete i området. Utifrån ett samhällsperspektiv 

förser högskolan nordöstra Skåne och Blekinge med högutbil-

dad arbetskraft. Det är landsdelar som har lägre utbildnings-

nivå och högre arbetslöshet jämfört med rikssnittet.
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2. Utbildning
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2. Utbildning

2.1 Prioriterade satsningar 2018
Omställningen från två sektioner till fyra fakulteter har varit i 

fokus under året. Den nya organisationen med fyra samman-

hållna kunskapsmiljöer ger fakultetsledningarna bättre för-

utsättningar att fokusera på utmaningar för utbildningarna 

inom sina ansvarsområden än den tidigare organisationen 

där sektionsledningarna ansvarade för en större bredd i utbild-

ningar. Under 2018 har även högskolans lärplattform Itslear-

ning bytts ut till Canvas. Bytet har inneburit mycket arbete, men 

också en möjlighet till förnyelse och nytändning kring det nät-

baserade undervisningsstödet.

Att utveckla nya pedagogiska former med ny teknik i gräns-

trakterna mellan traditionell undervisning och profession har 

prioriterats. En av de satsningar som genomförts under 2018 är 

det simuleringsrum som invigts för sjuksköterskestudenter och 

som kommer att öka möjligheterna till simulering. Under höst-

terminen startades även ett pilottest av en hälsomottagning 

i egen regi på högskolan för att i huvudsak avlasta och kvali-

tetssäkra en del av den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

sjuksköterskeprogrammet. 

2.2 Utbildningsutbud 

2.2.1 Bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för 
beslut om utbildningsutbudet

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-

redovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar 

och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om 

utbildningsutbudet. 

Planering och genomförande av utbildningsverksamheten 

sker genom bedömningar och prioriteringar i enlighet med 

högskolans strategimål (2015–2020). Program på grundnivå är 

i fokus och prioriteringen sker utifrån kriterierna: (1) intern kom-

petens och kvalitet, (2) attraktion hos studenter, (3) arbets-

marknadens behov och (4) samhälleligt kompetensförsörj-

ningsansvar. Program på avancerad nivå ska stärka de priori-

terade utbildningsprogrammen och bedöms utifrån samma 

kriterier som för programmen på grundnivå. 

Program prioriteras framför fristående kurser men högsko-

lan värnar om att också erbjuda fristående kurser för livslångt 

lärande. Fristående kurser på såväl grund- som avancerad 

nivå erbjuds och prioriteras utifrån hur de stärker och bidrar 

till utbildningsprogrammen. Fristående kurser bedöms efter:

1 attraktion hos studenter, 

2 anknytning till prioriterade programutbildningar

3 intern kompetens och kvalitet i utbildningen.

 I valet av vilka fristående kurser som ska erbjudas tas hänsyn till 

samhällsrelevans och den lärarkompetens som finns att tillgå.

2.2.2 Fördelningen mellan program och 
kurser på olika nivåer och med olika 
förkunskapskrav

Återrapporteringskrav: Ett universitets eller en högskolas 

avvägningar när det gäller fördelningen mellan kurser och 

program på olika nivåer och med olika förkunskapskrav ska 

redovisas.

Merparten av såväl program som fristående kurser är på 

grundnivå, men högskolan erbjuder även kurser och program 

på avancerad nivå. Mätt i antal helårsstudenter var 88 pro-

cent av programutbudet vid högskolans program på grund-

nivå och övriga 12 procent på avancerad nivå under 2018. 

Motsvarande fördelning av fristående kurser var 93 respektive 

7 procent. Totalt gavs 28 procent av utbildningsutbudet som 

fristående kurser. 

Högskolan ansökte under 2018 om tillstånd att utfärda dok-

torsexamen inom området hälsovetenskap, men fick avslag. 

En ny ansökan kommer tas fram för forskarutbildningsrättig-

heter inom hälsovetenskap och utbildningsvetenskap under 

2019. 

Avancerad nivå 12 %

Grundnivå 88 %

Avancerad nivå 7 %

Grundnivå 93 %

Fördelning av helårsstudenter på program

Fördelning av helårsstudenter på fristående kurser
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2.2.3 Fördelningen mellan campus- och 
distansutbildning

Återrapporteringskrav: Ett universitets eller en högskolas 

avvägningar när det gäller fördelningen mellan campus- 

och distansutbildning ska redovisas.

Vissa program, och framför allt fristående kurser, erbjuds som 

distansutbildningar för att attrahera studenter som exem-

pelvis bedriver studier kombinerat med arbete och/eller har 

familj och därför har svårt att studera på campus i Kristianstad. 

Intresset för distansutbildningar ökar. Tidigare har denna trend 

främst synts för fristående kurser men nu syns även ett ökat 

intresse för program som ges på distans. Bland annat lockar 

det beteendevetenskapliga programmet på distans väl-

digt många sökande. Även inom utbildningsområdet digital 

design finns en stor efterfrågan om kurser på webben och från 

och med 2018 ges kandidatprogrammet inom digital design 

enbart på distans.

Innehållet i utbildningarna påverkar huruvida de erbjuds 

som campus- eller distansutbildning. Vissa program och fri-

stående kurser som ges på distans har moment som kräver 

fysiska träffar. Mätt i antal helårsstudenter var 79 procent av 

programmen campusförlagda och 21 procent gavs helt eller 

till största delen som distansutbildning under 2018, totalt gavs 

41 procent av utbildningsut budet på distans. Sett till fristående 

kurser var förhållandet det omvända. Den stora merparten av 

fristående kurser gavs på distans, 95 procent, medan 5 pro-

cent var förlagda till campus. 

2.2.4 Hur lärosätet möter det omgivande 
samhällets behov av utbildning

Återrapporteringskrav: En redovisning ska lämnas över 

hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av 

utbildning. 

Högskolans ledning har utvecklat en modell för att analy-

sera programutbudet där arbetsmarknadssituationen beak-

tas. Analyserna diskuteras i ledningsgruppen och dimensio-

neringsrådet. Dialoger om dimensionering och utveckling 

av utbildningar förs löpande med det omgivande samhället. 

Representanter från näringslivet, myndigheter och organisa-

tioner bjuds in till externa programråd för att belysa behovet 

av utbildning på arbetsmarknaden. Högskolan träffar även 

regelbundet representanter från andra lärosäten inom Läro-

säten Syd, från kommunförbund, från regionen och studen-

trepresentanter.

Det har funnits ett uttalat önskemål från aktörer i det omgi-

vande samhället att högskolan tydligare kommunicerar vilken 

kompetens och vilka utbildningsområden som finns. Ett svar 

på detta är organisationsjusteringen från sektioner till fakul-

teter som kompletta kunskapsmiljöer med helhetsgrepp över 

utbildning, forskning och samverkan inom ett område. 

På varje fakultet finns samverkanskoordinatorer som stödjer 

kollegorna i samverkansarbetet och arbetar för att hela hög-

skolan ökar sina samverkansaktiviteter med det omgivande 

samhället. Under 2018 har samverkanskoordinatorernas upp-

drag tydliggjorts. Även en kartläggning över pågående sam-

arbeten och tänkbara organisationer för framtida samverkan 

inom nordöstra Skåne har inletts under året.

En minskad efterfrågan från studenter och arbetsmarknad 

ledde till att kandidatprogrammet i miljöteknik ersattes av pro-

grammet Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling 

med tydligare koppling till arbetsmarknaden. 

För att möta arbetsmarknadens behov och efterfrågan från 

studenter har ett magisterprogram i digital design utvecklats 

under 2018. Programmet lanseras 2019.

Under 2018 har representanter från ekonomprogrammet 

medverkat i ett pilotprojekt med syfte att utveckla en flexi-

bel vidareutbildning för specialister. Projektet, som löper över 

två år, drivs av Mittuniversitetet med stöd från Vinnova och i 

samverkan med representanter från bank- och försäkrings-

branschen. 

Distansutbildning 21 %

Campusförlagda 79 %

Distansutbildning 95 %

Campusförlagda 5 %

Fördelning av helårsstudenter på program

Fördelning av helårsstudenter på fristående kurser
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2.2.5 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examinerade

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-

redovisningen redovisa uppgifter om antalet programny-

börjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade 

de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande 

examina: barnmorskeexamen, förskollärarexamen, grund-

lärarexamen (med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3), högskoleingenjörsexamen, 

ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 

pedagogisk utbildning, läkarexamen, sjuksköterskeexa-

men, speciallärarexamen och specialpedagogexamen, 

specialistsjuksköterskeexamen, och tandläkarexamen.

Programnybörjare

2018 2017 2016

Förskollärarutbildning  221  164 273

andel kvinnor (%)  95  95 96

andel män (%)  5  5 4

Inom uppdragsutbildning  2  0 52

andel kvinnor (%)  100  0 98

andel män (%)  0  0 2

Grundlärarutbildning med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3

 72  76  38

andel kvinnor (%)  97  88 87

andel män (%)  3  12 13

Högskoleingenjörsutbildning  21  29 21

andel kvinnor (%)  19  17 29

andel män (%)  81  83 71

Ämneslärarutbildning - kompletterande 
pedagogisk utbildning  7  0 36

andel kvinnor (%)  71  0 67

andel män (%)  29  0 33

Sjuksköterskeutbildning  258  223 197

andel kvinnor (%)  86  79 85

andel män (%)  14  21 15

Specialistsjuksköterskeutbildning  37  35 37

andel kvinnor (%)  95  91 97

andel män (%)  5  9 3

Speciallärarutbildning  46  19 25

andel kvinnor (%)  85  84 92

andel män (%)  15  16 8

Inom uppdragsutbildning  2  184 92

andel kvinnor (%)  100  87 82

andel män (%)  0  13 18

Specialpedagogutbildning  60  82 60

andel kvinnor (%)  87  94 95

andel män (%)  13  6 5

Helårsstudenter

2018 2017 2016

Förskollärarutbildning  564  556 534

andel kvinnor (%)  97  97 96

andel män (%)  3  3 4

Inom uppdragsutbildning  95  100 84

andel kvinnor (%)  99  98 97

andel män (%)  1  2 3

Grundlärarutbildning med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3

 163  139  106

andel kvinnor (%)  96  95 97

andel män (%)  4  5 3

Högskoleingenjörsutbildning  41  38 42

andel kvinnor (%)  14  12 14

andel män (%)  86  88 86

Ämneslärarutbildning - kompletterande 
pedagogisk utbildning  3  8  19

andel kvinnor (%)  69  70 68

andel män (%)  31  30 32

Sjuksköterskeutbildning  530  482 489

andel kvinnor (%)  85  84 84

andel män (%)  15  16 16

Specialistsjuksköterskeutbildning  27  32 37

andel kvinnor (%)  93  97 96

andel män (%)  7  3 4

Speciallärarutbildning  27  26 37

andel kvinnor (%)  89  94 96

andel män (%)  11  6 4

Inom uppdragsutbildning 108  111 56

andel kvinnor (%)  86  85 85

andel män (%)  14  15 15

Specialpedagogutbildning  64  62 56

andel kvinnor (%)  92  91 90

andel män (%)  8  9 10
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Examinerade

2018 2017 2016

Förskollärarexamen  99  137 49

andel kvinnor (%)  96  97 100

andel män (%)  4  3 0

Inom uppdragsutbildning  0  0 2

andel kvinnor (%)  0  0 100

andel män (%)  0  0 0

Grundlärarexamen med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3

 22  20  19

andel kvinnor (%)  100  100 100

andel män (%)  0  0 0

Inom uppdragsutbildning  0  0 0

andel kvinnor (%)  0  0 0

andel män (%)  0  0 0

Högskoleingenjör  11  2 2

andel kvinnor (%)  36  0 0

andel män (%)  64  100 100

Ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompletterande pedagogisk utbildning  3  30  26

andel kvinnor (%)  67  70 73

andel män (%)  33  30 27

Sjuksköterskeexamen  141  138 158

andel kvinnor (%)  86  88 84

andel män (%)  14  12 16

Specialistsjuksköterskeexamen  28  28 29

andel kvinnor (%)  96  100 97

andel män (%)  4  0 3

Speciallärarexamen  47  46 43

andel kvinnor (%)  96  87 93

andel män (%)  4  13 7

Inom uppdragsutbildning  28  22 20

andel kvinnor (%)  93  86 85

andel män (%)  7  14 15

Specialpedagogexamen  38  37 20

andel kvinnor (%)  87  84 95

andel män (%)  13  16 5

Inom uppdragsutbildning  0  0 0

andel kvinnor (%)  0  0 0

andel män (%)  0  0 0

2.2.6 Lärar- och förskollärarutbildning

Återrapporteringskrav: Utbildningsutbudet vid universi-

tet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan 

och arbetsmarknadens behov. Prioriteringar och föränd-

ringar som rör lärar- och förskollärarutbildningar ska särskilt 

kommenteras. Universitet och högskolor som har tillstånd 

att utfärda lärar- eller förskollärarexamina ska planera för 

dimensioneringen av utbildningen till olika examina, inrikt-

ningar och ämneskombinationer så att dimensioneringen 

svarar mot studenternas efterfrågan och mot arbetsmark-

nadens nationella och regionala behov. De överväganden 

och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda 

studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.

Högskolan Kristianstad ingår i ett regionalt samverkansråd för 

skollagsstyrda verksamheter tillsammans med övriga lärosä-

ten i Skåne, Blekinge och Halland samt representanter för kom-

muner och friskolor. Inom detta råd diskuteras frågor som berör 

dimensionering, rekrytering och VFU.

I dagens lärarutbildningar gör inte studenterna några 

nämnbara val inom utbildningen, förutom val av praktiskt-es-

tetiskt ämne för inriktning mot fritidshem, respektive valbart 

ämne för inriktning mot årskurs 4–6. Valen görs till största del 

av studenten innan hen kommer till högskolan. Det är därför 

en viktig uppgift att indirekt vägleda studenterna genom att 

ha en väl övervägd dimensionering av utbildningarna och att 

erbjuda relevanta ämneskombinationer. Detta åstadkoms 

genom en nära dialog mellan lärosäten och avnämare i regi-

onen. Om studenter önskar en utbildningsinriktning som inte 

kan erbjudas verkar högskolan aktivt för att vägleda studen-

ten till alternativ hos närliggande lärosäten. 

Utbildningsplanen för förskollärarutbildningen med inslag 

av validering har uppdaterats under 2018 och utbildningen 

har bytt namn till Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad. 

Utbyggnaden av ämneslärarutbildningen har färdigställts. 

Den gavs tidigare i samarbete med Lunds universitet, men 

från och med höstterminen 2018 gör Högskolan Kristianstad 

en egen antagning. En helt ny arbetsplatsintegrerad grund-

lärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans års-

kurs 4–6 har arbetats fram och kommer att starta hösttermi-

nen 2019. 
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 2.2.7 Hälso- och sjukvårdsutbildning

Återrapporteringskrav: Utbildningsutbudet vid universitet 

och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och 

arbetsmarknadens behov. Prioriteringar och förändringar 

som rör utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet ska 

särskilt kommenteras.

Dimensioneringen av hälso- och sjukvårdsutbildningen görs 

som tidigare år i samråd med representanter från det omgi-

vande samhället för att svara mot studenternas efterfrågan 

och arbetsmarknadens behov.

Utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningarna har medfört 

konsekvenser för den verksamhetsförlagda utbildningen. Peri-

odvis har det varit svårt att finna platser med den kvalitet som 

är önskvärd. För att möta den ökade efterfrågan på VFU-plat-

ser har nu högskolan invigt ett simuleringsrum för sjuksköter-

skestudenter på campus som ett komplement. Genom en 

docka som styrs av den undervisande läraren får sjuksköter-

skestudenter möjlighet att träna på olika scenario som de kan 

ställas inför i sitt kommande yrke.

Under höstterminen startades ett pilottest av en hälsomot-

tagning i egen regi på högskolan för att i huvudsak avlasta 

och kvalitetssäkra en del av VFU-verksamheten vid sjukskö-

terskeprogrammet. På hälsomottagningen kan studenterna 

träna på hälsosamtal och hälsoundersökningar i verkliga situ-

ationer.

I samverkan med Region Skåne har en satsning på att införa 

handledningsmodellen Peer-learning i den verksamhetsför-

lagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet gjorts under 

året.

Då regeringen beslutat att tandhygienistexamen ska vara 

treårig framöver har högskolan ansökt om tillstånd att få 

utfärda tandhygienistexamen på 180 poäng, 34 platser, med 

start höstterminen 2019.  

2.2.8 Utbyggnad av vissa utbildningar i 
enlighet med riksdagens beslut

Biomedicinsk analytiker – utbyggnad av 
kompletterande utbildning

Återrapporteringskrav: Högskolan Kristianstad ska i årsre-

dovisningen redovisa hur arbetet med att bygga upp den 

kompletterande utbildningen till biomedicinsk analytiker 

för dem med utländsk examen fortlöper. Högskolan Kristi-

anstad har tilldelats medel för utbyggnad av 13 platser.

Höstterminen 2018 inkom 13 stycken prio1-sökningar, varav 

endast fyra studenter var behöriga. Av dessa fyra slutade en 

bara några veckor in i utbildningen då hen hade heltidsar-

bete och inte kunde kombinera det med utbildning på helfart. 

Motsvarande problem har setts hos fler sökande. Av de fyra 

sökande som antogs till utbildningen 2017 är två klara med sin 

utbildning och har anställningar inom yrkesprofessionen, res-

terande två förväntas vara färdiga vid årsslutet 2018.

Det totala söktrycket och antalet behöriga har stegvis ökat 

i takt med att utbildningen blivit mer känd. Merparten av de 

som söker utbildningen är av olika skäl dessvärre inte behö-

riga. Ofta saknas grundläggande behörighet i svenska och 

engelska, men också den specifika behörigheten saknas hos 

många. På grund av studenternas brister i det svenska språ-

ket har en utökad satsning gjorts på språkverkstad där studen-

terna får öva sig i det svenska språket.

Många av de studenter som skulle kunna vara aktuella för 

utbildningen har stora problem med att förstå det svenska 

antagningssystemet till högre studier. Högskolan kommer där-

för att utveckla stöd genom exempelvis instruktionsfilm eller 

workshop för att hjälpa presumtiva studenter i detta moment.

Utbyggnad högskoleingenjör

Återrapporteringskrav: Högskolan Kristianstad har mot-

tagit medel för utbyggnad av högskoleingenjörsutbild-

ningar. Utbyggnaden ska genomföras under 2018 och 

redovisas i årsredovisningen. Högskolan Kristianstad har 

tilldelats medel för utbyggnad av 3,5 platser för ingenjö-

rer–högskoleingenjörer och en plats för samhällsbygge – 

högskoleingenjörer.

För utbildningsåret 2018 har Högskolan Kristianstad mottagit 

medel för utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningar. Det 

låga antalet sökande gör det svårt att bygga ut utbildningen 

enbart genom att öka antalet platser. Diskussioner har inletts 

om att eventuellt införa en förberedande utbildning för att öka 

antalet sökande till programmet. 

De satsningar som gjorts under 2018 har haft som syfte att 

förbättra genomströmningen och öka antalet utexamine-

rade ingenjörer. Bland annat har högskoleingenjörsprogram-

met omarbetats och åtgärder för att höja kursernas kvalitet 

genomförts. Den nya programstrukturen ger studenten ökad 

möjlighet att själv planera sina studier och att upptäcka och 

förebygga eventuella fallgropar i god tid. Även magisterpro-

grammet i datavetenskap har omarbetats och fått en ny inrikt-

ning med fokus på hållbar utveckling för att öka attraktiviteten. 

Högskolan ger inte ingenjörsutbildning inom samhälls-

bygge, någon utbyggnad har därför inte gjorts inom det 

området och planeras inte inför kommande år.
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Utbyggnad sommarkurser

Återrapporteringskrav: Högskolan Kristianstad har mot-

tagit medel för utbyggnad av sommarkurser. Utbyggna-

den ska genomföras under 2018 och redovisas i årsredo-

visningen. Högskolan Kristianstad har tilldelats medel för 

utbyggnad av 43 platser.

2017 hade Högskolan Kristianstad 530 registrerade studenter 

på kurser som gavs under sommaren. 2018 sjönk siffran till 486 

registrerade studenter, vilket är en minskning med 8 procent. 

Minskningen kan förklaras med att en större kurs som gavs 

2017 byttes ut mot en annan kurs med färre platser till 2018. 

För att kunna erbjuda fler kurser på sommaren krävs det att 

hela utbildningsstrukturer planeras om och det tar tid. Beman-

ningen är också en utmaning då det är svårt att få tillgång 

till rätt lärarkompetens under sommartid. Viktiga initiativ togs 

dock.

Under sommaren 2018 genomfördes en uppsamlingskur-

sen Vetenskapligt förhållningssätt i examensarbetet på lärar-

programmet med syftet att öka genomströmningen, 19 sökte 

varav 5 antogs. Kursen riktade sig till studenter med ofärdiga 

examensarbeten och erbjöd extra handledning och hjälp. 

På sikt vill högskolan att denna satsning ska utvidgas för att 

komma fler utbildningsprogram till gagn. 

2019 lanseras en helt ny arbetsplatsintegrerad grundlärarut-

bildning med kurser på sommaren. Även en kompletterande 

pedagogisk utbildning med kurser på sommaren kommer att 

starta upp 2019. Utbyggnaden sker etappvis. Båda utbildning-

arna beräknas vara fullt utbyggda 2020 och då innebära en 

ökning med 25 platser på sommarkurser. 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet har inte några sommar-

kurser erbjudits under 2018. Ett arbete har påbörjats med att 

analysera hur en utbyggnad på bästa sätt kan genomföras för 

att erbjuda fler kurser till sommaren 2019. 

Utbyggnad lärar- och förskollärarutbildning 

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-

redovisningen särskilt kommentera hur den utbyggnad av 

vissa förskollärar- och lärarutbildningar som inleddes 2015 

fortlöper, liksom utbyggnadens omfattning i förhållande till 

uppsatta mål. De lärosäten som inte lever upp till målen för 

utbyggnaden ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för 

att uppnå målen.

Arbetet med utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbild-

ningen som inleddes 2015 har fortlöpt under året. Utbyggna-

den är nu till största del fullgjord med undantag för den kom-

pletterande pedagogiska utbildningen där arbetet fortsätter.

Förskollärarutbildning ges i två varianter vid Högskolan Kris-

tianstad, en reguljär och en på distans för yrkesverksamma. 

Den senare har givits med antagning vartannat år. Refe-

rensåret 2014 antogs studenter till båda utbildningarna. När 

antagningen för 2014 jämförs med jämna år är utbyggna-

den fullgjord. Från och med 2019 kommer även distansutbild-

ningen för yrkesverksamma ges varje år.

Den kompletterande pedagogiska utbildningen har tidi-

gare givits i samarbete med Lunds universitet.  Studenterna 

har enbart registrerats vid Högskolan Kristianstad på delar av 

utbildningen och det är därför svårt att göra denna jämförelse 

över tid. Från och med hösten 2018 gör högskolan en egen 

antagning. Utbildningen dimensionerades för en grupp på 30 

studenter men en stor andel obehöriga gav dock ett sämre 

utfall än förväntat. Inför vårterminen 2020 planeras det istället 

att ge en arbetsplatsintegrerad kompletterande pedagogisk 

utbildning med utnyttjande av sommaren.

Speciallärar- och specialpedagogutbildningarna har haft 

en viss rekryteringsproblematik då de konkurrerat med Skol-

verkets uppdragsverksamhet Lärarlyftet. När detta nu fasas ut 

ökar antagningssiffrorna och utbyggnadsåtagandet fullgörs 

med en utökning av 30 studenter även här.

Utbyggnad hälso- och sjukvårdsutbildningar

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-

redovisningen särskilt kommentera hur den utbyggnad av 

vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar som inleddes 2015 

fortlöper, liksom utbyggnadens omfattning i förhållande till 

uppsatta mål. De lärosäten som inte lever upp till målen för 

utbyggnaden ska redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för 

att uppnå målen.

Den utbyggnad av utbildningsplatser på sjuksköterskeutbild-

ningen som inleddes 2015 är från och med vårterminen 2018 

färdig. Sjuksköterskeutbildningen tilldelades medel för en utök-

ning med 22 utbildningsplatser. Vårterminen 2018 var plane-

ringstalet 120 platser, vilket är en ökning med 25 platser sedan 

2014.

Specialistsjuksköterskeutbildningen tilldelades medel för en 

utökning med 18 platser. Vårterminen 2018 registrerades 38 

studenter med inriktning vård av äldre och distriktsköterska, vil-

ket är en minskning med 6 studenter jämfört med 2014. 

Många av de sökande har tackat nej när de erbjudits plats. 

Orsaken som oftast uppgetts har varit att arbetsgivaren inte 

har kunnat bevilja tjänstledighet för studierna då det saknats 

vikarie. Antagningen inför utbildningsstarten vårterminen 

2019 har därför tidigarelagts så att arbetsgivarna ges mer tid 

att hitta ersättare för de sjuksköterskor som önskar gå utbild-

ningen. Från och med 2019 ges också platsgaranti för alla 

sökande. Till vårterminen 2019 har 36 studenter antagits och 

förhoppningen är att dessa kommer att påbörja sin utbild-

ning.  
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2.3 Bedömning av reell kompetens 

Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska 

under perioden 2016–2018 utveckla sitt arbete med bedöm-

ning av reell kompetens. I årsredovisningen ska lärosätena 

redogöra för hur arbetet med bedömning av reell kompe-

tens utvecklas. Redovisningen ska också innefatta hur läro-

sätet har bidragit till Universitets- och högskolerådets arbete 

med att samordna en pilotverksamhet kring bedömning 

av reell kompetens och lärosätenas samarbete i fråga om 

bedömningen.

Sedan millennieskiftet har det funnits ambitioner att öka männ-

iskors möjligheter att få tillgång till högre utbildning genom 

att låta det livslånga lärandet och erkännande av tidigare 

lärande fungera som behörighetsgrund för tillträde och tillgo-

doräknande av utbildning på svenska lärosäten. Regeringen 

tycker dock att arbetet gått långsamt och valt att påskynda 

utvecklingen genom att tilldela lärosätena extra medel. Under 

perioden 2016-2018 har Högskolan Kristianstad därför erhållit 

en halv miljon kronor för att utveckla sina processer inom vali-

dering av tidigare lärande. 

Under 2018 har högskolan bedrivit ett brett samverkans-

projekt för att uppdatera arbetsprocesser och information 

angående reell kompetens. Utvecklingsarbetet har tagit sin 

utgångspunkt i högskolans policy från 2012. Projektets arbets-

grupper har bestått av personer med bred representation 

inom högskolans olika utbildningsområden samt studentre-

presentanter. Grupperna har tillsammans bidragit till att för-

bättra, förtydliga och synliggöra tillvägagångssätt för bedöm-

ning av reell kompetens och arbetet har sammanfattats i en 

skrivning som ska komplettera nuvarande policy. Målsätt-

ningen har varit att uppdatera processer för validering, att tyd-

ligare kommunicera möjligheten att validera tidigare lärande 

till studenter, men också att förankra valideringsarbetet i lärar-

kåren.  

Förslag på uppföljning av reell kompetens 

Högskolan Kristianstad har under hösten 2018 bidragit till den 

nationella diskussionen angående reell kompetens genom 

medverkan i olika nationella sammanhang, bland annat på 

konferenser arrangerade av Universitets- och högskolerådet 

(UHR) i samarbete med olika högskolor och universitet.  

Ett problemområde vad gäller livslångt lärande och reell 

kompetens är bristen på uppföljande dokumentation och där-

med bristen på bra underlag för beslutsfattande inom områ-

det. Högskolan har i olika nationella sammanhang väckt frå-

gan om uppföljning i allmänhet och i synnerhet frågan om 

uppföljning av tillgodoräknade. I det senare fallet har högsko-

lan framfört konkreta förslag till UHR om hur tillgodoräknande 

kan noteras i Ladok 3 i uppföljande syfte. En central synpunkt 

i förslaget är att särskilja tillgodoräknade av reell kompetens 

från så kallade ekvivaleringar, eller motsvarandebedöm-

ningar. Ekvivaleringar är företrädesvis kurser godkända vid 

andra lärosäten som studenten vill få tillgodoräknade och den 

typen av tillgodoräknade behöver särskiljas från annan tillgo-

doräknad meritering. Förslaget förväntas generera underlag 

med lokal såväl som nationell förankring som kan användas 

för att utveckla reell kompetens och livslångt lärande i Sverige. 

Reell kompetens på högskolan Kristianstad 

Höstterminen 2018 ansökte 117 personer till Högskolan Kristi-

anstad om validering av reell kompetens för tillträde till utbild-

ning. 26 av dem visade sig redan vara behöriga genom betyg 

och avfördes som sökande. Av kvarvarande 91 personer fic  

51 avslag på sin ansökan om reell kompetens och ett knappt 

tjugotal gick av olika anledningar inte vidare i processen. Höst-

terminen 2018 beviljades 23 personer tillträde till utbildning 

genom reell kompetens.   

Högskolan har i jämförelse med andra lärosäten i södra 

Sverige och i förhållande till sin storlek, en stor mängd ären-

den avseende reell kompetens. Högskolan har dessutom ett 

utbildningsutbud med flera program som tillvaratar studenter-

nas arbetslivserfarenheter för tillträde och tillgodoräknande 

av utbildning. Högskolan är därmed en viktig aktör i södra Sve-

rige vad gäller att tillvarata arbetslivserfarenheter i utbildnings-

syfte. 

2.4 Studenters anställningsbarhet 
Utbildningarnas relevans för arbetsmarknaden är även 2018 

ett prioriterat område vid Högskolan Kristianstad och högsko-

lans utbildningsutbud är fortfarande i huvudsak inriktat på 

akademiska professionsutbildningar med stor efterfrågan 

på arbetsmarknaden. Högskolan har sedan flera år verksam-

hetsförlagd utbildning i samtliga utbildningar på grundnivå. 

Erfarenheterna och kontakterna från den verksamhetsför-

lagda utbildningen ger studenterna möjlighet att knyta kon-

takter med arbetslivet redan under studietiden.

Utbildningar utvecklas och förnyas löpande i samverkan 

med omgivande samhälle för att hålla kursinnehållet aktuellt 

och för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden. Under 2018 

har bland annat ett stort utvecklingsarbete på ekonompro-

grammet med inriktning bank och finans genomförts. Detta 

har skett i samarbete med aktörer inom bank- och finanssek-

torn för att anpassa utbildningen mer till arbetsmarknaden. 

Det nya kursutbudet gäller från höstterminen 2018. 
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2.5 Förstahandssökande
Förstahandssökande

2018 2017 2016 2015 2014

Program  4 967 4 681 4 892 3 600 3 773

andel kvinnor (%) 75 74 76 69 69

andel män (%) 25 26 24 31 31

Kurser 12 527 13 278 12 848 13 536 14 739

andel kvinnor (%) 71 72 72 73 70

andel män (%) 29 28 28 27 30

Total  17 494 17 959 17  740 17136 18 512

andel kvinnor (%)  72 72 73 72 70

andel män (%)  28 28 27 28 30

2.6 Prestationer
På Högskolan Kristianstad definieras prestationsgraden på 

aggregerad nivå av antalet helårsprestationer (HPR) i förhål-

lande till antalet helårsstudenter (HST). Måttet visar inte i vil-

ken omfattning som enskilda studenter slutför sina studier utan 

visar endast kvoten mellan lärosätets sammanlagda HPR och 

HST för ett givet år. 

Under 2018 uppgick prestationsgraden inom den anslags-

finansierade utbildningen till 81 %. Detta är en ökning med 2 

procentenheter jämfört med 2017 och den högst uppnådda 

prestationsgraden på högskolan sedan 2013 (82 %). Presta-

tionsgraden kan röra sig över tid och är avhängig vilket utbild-

ningsutbud som finns, hur det ges och vilken studentkull som 

tar del av detsamma. Högskolan Kristianstads utbildningar har 

relativt jämna prestationsgrader men två saker är värda att 

notera: 

1. Prestationsgraden vid campusbaserade studier är mar-

kant högre än på distansutbildningar. Detta kan bero på 

att studenter vid distansutbildningar oftare har deltidsar-

beten att ta hänsyn till som kan inverka på deras möjlighe-

ter att ta till sig studierna i samma utsträckning som cam-

pusstudenterna. Prestationerna på distanskurserna har 

visat en fallande tendens men det är svårt att säga om 

2018 förlänger eller bryter av utvecklingskurvan. Katego-

rierna och nätbaserad utbildning och distansutbildning 

har under 2018 slagits samman till en kategori (distansut-

bildning) vilket medför mätproblem.  

2. Kvinnor är något mer framgångsrika i sina studier. Presta-

tionsgraden är högre för kvinnor både totalt och inom res-

pektive undervisningsform. Detta förhållande har varit 

återkommande under de senaste fem åren. 

Kostnaderna för både varje HST och varje HPR har stigit något 

vilket är en naturlig följd av att högskolan har börjat minska sin 

överproduktion och producerar färre helårsstudenter än före-

gående år för första gången på fem år. Samtidigt har högsko-

lans kostnader ökat och vilket sammantaget leder till en högre 

kostnad per HPR och HST. 

Kostnad per prestation (Exklusive 
uppdragsutbildning. Kostnaderna avser 
anslagsfin nsierad grundutbildning)

2018* 2017 2016 2015 2014

Helårsstudenter 5 338  5 446 5 247 5 058 5 038

andel kvinnor (%) 72  72 72 71 71

andel män (%) 28  28 28 29 29

Helårsprestationer 4 335  4 296 4 132 4 065 4 017

andel kvinnor (%) 74  74 73 73 73

andel män (%) 26  26 27 27 27

Prestationsgrad (%) 81  79 79 80 80

kvinnor 83  81 81 83 82

män 77  73 74 75 74

Kostnad per HST (tkr) 79  75 73 77 79

Kostnad per HPR (tkr) 98  95 92 96 99

*Ej medräknat 31 helårsstudenter (tredjelandsstudenter). Dessa räk-
nades med under föregående år. 
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Antal helårsstudenter, helårsprestationer och 
prestationsgrad per undervisningsform (Inklusive 
uppdragsutbildning)

2018 2017 2016 2015 2014

Campusförlagd 
utbildning      

Helårsstudenter 3 320  3 245 3 227 3 168 3 213

andel kvinnor (%) 70  70 70 70 69

andel män (%) 30  30 30 30 31

Helårsprestationer 2 982  2 889 2 865 2 837 2 831

andel kvinnor (%) 72  72 72 71 72

andel män (%) 28  28 28 29 28

Prestationsgrad (%) 90  89 89 90 88

kvinnor (%) 92  92 91 92 91

män (%) 85  83 84 85 81

Distansutbildning*      

Helårsstudenter 2 479  986 726 686 662

andel kvinnor (%) 75  80 81 81 83

andel män (%) 25  20 19 19 17

Helårsprestationer 1 722  757 509 554 535

andel kvinnor (%) 78  82 84 82 85

andel män (%) 22  18 16 18 15

Prestationsgrad (%) 69  77 70 81 81

kvinnor (%) 72  79 73 82 83

män (%) 61  70 59 74 71

Nätbaserad utbild-
ning      

Helårsstudenter -  1 592 1 600 1 478 1 474

andel kvinnor (%) -  72 72 72 71

andel män (%) -  28 28 28 29

Helårsprestationer -  958 970 932 940

andel kvinnor (%) -  74 74 74 72

andel män (%) -  26 26 26 28

Prestationsgrad (%) -  60 61 63 64

kvinnor (%) -  62 62 64 65

män (%) -  56 57 60 61

Totalt      

Helårsstudenter 5 799  5 843 5 552 5 350 5 364

andel kvinnor (%) 73  72 72 72 71

andel män (%) 27  28 28 28 29

Helårsprestationer 4 704  4 604 4 343 4 322 4 306

andel kvinnor (%) 74  74 74 73 73

andel män (%) 26  26 26 27 27

Prestationsgrad (%) 81  79 78 81 80

kvinnor (%) 83  81 80 82 83

män (%) 76  73 73 77 74

*Från hösten 2018 så har kategorierna distansutbildning och nätba-
serad utbildning har slagits ihop till kategorin distansutbildning i och 
med införandet av Ladok 3. 

2.7 Utfärdade examina
Det totala antalet utfärdade examina ökade marginellt under 

2018. Totalt utfärdades 1 310 examina under 2018, mot 1 290 

under 2017. Av samtliga utfärdade examina utgör generella 

examina 53 procent, lärarexamina 29 procent och övriga 

yrkesexamina 18 procent. Av det totala antalet examina har 80 

procent utfärdats till kvinnor och 20 procent till män. Av gene-

rella examina har 78 procent utfärdats till kvinnor och 22 pro-

cent till män, av lärarexamina har 83 procent utfärdats till kvin-

nor och 17 procent till män och av övriga yrkesexamina har 83 

procent utfärdats till kvinnor och 17 procent till män. 

Utfärdade examina

2018 2017 2016 2015 2014

Generell examina  688  685 669 671 640

andel kvinnor (%)  78  73 71 74 72

andel män (%)  22  27 29 26 28

Lärarexamina, 1  382  382 273 350 420

andel kvinnor (%)  83  82 81 84 87

andel män (%)  17  18 19 16 13

Övriga yrkesexamina  240  223 238 258 286

andel kvinnor (%)  83  85 85 88 88

andel män (%)  17  15 15 12 12

Totalt antal examina  1 310  1 290 1 180 1 279 1 346

andel kvinnor (%)  80  78 76 79 80

andel män (%)  20  22 24 21 20

Totalt antal individer  1 033  999 925 1 042 1 093

andel kvinnor (%)  79  76 74 77 79

andel män (%)  21  24 26 23 21

1 Lärarexamen är i det här fallet ett begrepp för samtliga examina inom 
undervisning.
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2.8 Kvalitetsarbete i utbildningar
Omställningen från sektioner till fakulteter har inneburit att 

en nämnd inrättats för varje fakultet med samlat ansvar för 

utbildning, forskning, samverkan, läraranställningar och 

kompetensförsörjning. Tidigare fanns två utbildningsnämn-

der, ett läraranställningsråd och forskningsnämnd. Fakultets-

nämnderna förväntas nu på ett bättre sätt än tidigare kunna 

omfatta variationer i ämnestraditioner och ämneskunnande 

för att hantera såväl konkreta frågor som mer komplexa fråge-

ställningar där forskning, utbildning och samverkan och perso-

nalrekrytering samspelar och stödjer utveckling av områden 

utifrån områdets specifika utmaningar och styrkor. 

Inför Universitetskanslersämbetets kommande nationella 

utvärderingar finns ett behov av att kunna prioritera och 

fokusera på utbildningarnas specifika förutsättningar vilket 

omställningen till fakulteter har skapat goda möjligheter för.

På Fakulteten för hälsovetenskap har en extra satsning gjorts 

under året med att se över bedömningskriterier av studenters 

examinationer för att förbättra kvaliteten. På Fakulteten för 

naturvetenskap har bland annat högskoleingenjörsprogram-

met omarbetats och åtgärder för att höja kursernas kvalitet 

genomförts. 

2.8.1 Kvalitetsförstärkning

Återrapporteringskrav: Den särskilda höjning av ersätt-

ningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teo-

logi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verk-

samhetsförlagd utbildning som har redovisats i budgetpro-

positionen för 2016 ska användas för kvalitetsförstärkande 

åtgärder. Medlen avsatta för humaniora, teologi, juridik 

och samhällsvetenskapskap ska i första hand användas för 

att öka andelen lärarledd tid på utbildningar inom dessa 

områden. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen 

redovisa och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen 

har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

Den höjning av ersättningsbelopp för kvalitetsförstärkande 

åtgärder som tilldelats Högskolan Kristianstad har använts 

för att stärka undervisningen på lärarutbildningen. Utbild-

ningar som tidigare varit underfinansierade har givits ökat 

ersättningsbelopp vilket har gjort det möjligt att upprätthålla 

andel lärarledd tid. Inom lärarutbildningens verksamhetsför-

lagda utbildning har ersättningsnivån till kommunerna höjts 

vilket gett dem förutsättningar att öka kvaliteten i sitt handle-

daruppdrag.

Medel har även använts inom ekonomutbildningen för att 

öka andelen lärarledd tid i syfte att främja kunskap om hållbar-

het hos våra ekonomstudenter. Arbetet har skett inom ramen 

för högskolans medlemskap i PRME, Principles for Responsible 

Management Education, och har gjorts genom föreläsningar 

och workshops.

2.9 Studentinflytande i 
utbildningar
Genom bildandet av fyra fakultetsnämnder har studenterna 

knutits närmare utbildningen och givits ett ökat infl tande. I 

varje fakultetsnämnd ingår två studentrepresentanter som 

utses av studentkåren. I den tidigare organisationen med två 

utbildningsnämnder var det färre studeranderepresentanter 

som gav återkoppling på fler utbildningar inom ett bredare 

ämnesområde. Med den nya uppdelningen är erfarenheten 

att det har blivit bättre kvalitet på deltagandet och återkopp-

lingen från studenterna. 

Studentkåren i samarbete med studentföreningarna utser 

även studeranderepresentanter till programråden. Det är 

dock fortfarande svårt att engagera studenter till programrå-

den, i synnerhet på distans- eller nätbaserade utbildningar. 

Inom ekonomprogrammet där det även tidigare varit svårt att 

fylla platserna är nu platserna i programrådet tillsatta med stu-

denter som har hunnit olika långt i utbildningen. Studenter har 

även möjlighet att delta i kursutvärderingar för att på så sätt 

medverka till utvecklingen av högskolans kurser och program. 

Samtliga kurser utvärderas under varje termin. Kursutvärde-

ringarna sammanställs av ledningsstödet och analyseras av 

ledning och styrelse.

2.10 Hållbar utveckling i 
utbildningar
Högskolan Kristianstad har valt att lyfta hållbarhetsarbetet och 

har gjort det till ett fokusområde i högskolans verksamhetsut-

vecklingssystem. Detta betyder att frågor om hållbarhet all-

tid beaktas när dekaner, programområdesansvariga, platt-

formsledare samt chefer inom den administrativa verksam-

heten sätter upp hållbarhetsmål för sina ansvarsområden i 

både planering och uppföljning. 

Högskolan har varit medlem i Principles for Responsible 

Management Education (PRME) sedan mars 2016 och har från 

och med 2018 även utnämnts att ingå i FN:s globala nätverk 

PRME Champions. Uppdraget sträcker sig till och med 2019 

och innebär att högskolan ska vara en förebild och ledare i 

att utveckla och integrera FN:s hållbarhetsmål i ekonomiut-

bildningar. 

Magisterprogrammen på ekonomutbildningen omarbe-

tades helt under 2018 och programmet involverar nu PRME:s 

sex principer och etikslingan Work-integrated Learning (WIL). 

Våren 2018 introducerades även den nya kursen Corporate 

Ethics and Sustainability from a Global Perspective, på magis-

terprogrammet Internationellt företagande och marknadsfö-

ring. 
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De nationella miljökvalitetsmålen har ökat kraven på såväl 

kommuner, offentliga förvaltningar som företag och ökat 

behovet av kompetens inom strategiskt miljöarbete. För att 

möta det behovet lanserade högskolan kandidatprogram-

met Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling höst-

terminen 2018. 

Magisterprogrammet datavetenskap har omarbetats och 

fått en ny inriktning med fokus på hållbar utveckling, Magister-

program i datavetenskap - med fokus på hållbar utveckling, 

även det lanserades höstterminen 2018.  Programmet är grun-

dat i Agenda 2030 och fokuserar på de områden inom data-

vetenskap som är viktiga för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. 

Inom Fakulteten för hälsovetenskap har en översyn av kurs-

planerna genomförts under året för att säkerställa att hållbar-

hetsperspektiv fin s med i alla utbildningar. 

2.11 Jämställdhet i utbildningar
Arbetet för att stärka jämställdheten inom Högskolan Kristian-

stads program sker dels genom ökad kunskapsspridning och 

dels genom fokus på jämlik rekrytering. Många av utbildning-

arna på högskolan har en stark kvinnodominans och vår erfa-

renhet är att detta kan innebära ett hinder för män att slutföra 

sina utbildningar. 

På personal- och arbetslivsprogrammet har förändringar i 

marknadsföringsmaterialet gjorts för att lyfta fram fler manliga 

studenter och alumner i bild och filmmaterial. Ambitionen är 

att locka fler manliga sökande till höstterminen 2019. Inom pro-

grammet har även ett arbete gjorts för att öka inkluderingen. 

Det har handlat om att öka medvetenheten, att ta hänsyn till 

genus i gruppsammansättningar och kompetensutveckling 

av personalen. 

Inom Fakulteten för hälsovetenskap lyftes genus- och jäm-

ställdhetsfrågor på det årliga internatet. Även om antalet man-

liga registrerade ökade till sjuksköterskeprogrammet 2018 kon-

stateras att det finns mycket kvar att göra. Till kommande 

antagningar kommer bland annat marknadsföringsmaterial 

att anpassas för att öka representationen av män. 

Fakulteten för ekonomi har i och med en nyrekrytering av en 

professor stärkt kompetensen inom genusvetenskap och jäm-

ställdhet på fakulteten. Den nya professorns erfarenhet och 

kunskap inom området kommer att vara en tillgång i det fort-

satta utvecklingsarbetet för en jämställd utbildningsverksam-

het.

Arbetet med översyn av jämställdhetsinnehåll i kursplanen 

har fortsatt. Under 2018 har bland annat översyn gjorts på kurs-

planer inom utbildningsområdena, sociologi, kriminologi, 

tandhygienist och sjuksköterskeprogrammet.

2.12 Samverkan i utbildningar
För att kartlägga och möta framtidens arbetsmarknadsbehov 

startades under 2018 en digitaliseringsgrupp på Fakulteten 

för ekonomi. Inom gruppen samverkar lärare från alla ämnes-

områden för att anpassa utbildningar och förbereda studen-

ter för den snabba utveckling som sker inom digitalisering på 

arbetsmarknaden. Under 2019 kommer ett högskoleövergri-

pande digitaliseringsråd att införas på högskolan.

Fakulteten för naturvetenskap rymmer flera programområ-

den som tidigare inte samverkat i samma sektion. Under året 

har därför ett omfattande arbete gjorts för att stärka samord-

ningen och öka samverkan mellan utbildningarna. Forskare 

från samtliga avdelningar har gjort en gemensam ansökan 

om forskningsmedel. Förhoppningen är att det blir starten på 

en fakultetsgemensam forskningsplattform. 

Utbildningarna inom Forskningsplattformen Hälsa i samver-

kan har under året gemensamt köpt in en äldredräkt. Dräkten 

simulerar hur det är att bli gammal genom tyngder, hörsel-

skydd och en speciell mask för ögonen som gör att rörlighet, 

hörsel och syn försämras. Dräkten har under hösten använts 

till studentaktiviteter inom sjuksköterskeutbildningen, gastro-

nomiprogrammet och tandhygienistprogrammet för att öka 

förståelsen för äldre.

På tandhygienistprogrammet har samarbetet med Högsko-

lan i Jönköping utvecklats och under året har en extern bedö-

mare från JU medverkat vid kliniska examinationer på Högsko-

lan Kristianstad för att öka kvaliteten och samsynen mellan de 

båda lärosätena.

ToY Imagine är ett unikt koncept för att utveckla studenter-

nas innovationsförmåga genom återkommande inspirations-

dagar, arrangerade av högskolan och Krinova Incubator & 

Science Park. Tidigare har detta forum främst varit riktat till stu-

denter inom sjuksköterskeprogrammet men konceptet har 

under 2018 öppnats upp för fler utbildningsområden. Tanken 

är att uppmuntra sjuksköterskor att komma med nya idéer och 

ta med sig innovation och inspiration till sina framtida arbets-

platser. Vid flera tillfällen har förslagen varit tekniskt avance-

rade vilket väckt tanken om att ta draghjälp av studenterna på 

datasystemutvecklingsprogrammet. I år möttes därför studen-

ter från de båda utbildningarna för att diskutera utmaningar 

och möjligheter inom vården. 

Årsredovisning 2018 Högskolan Kristianstad  23



2.13 Internationalisering i 
utbildningar
Högskolan Kristianstads övergripande strategi slår fast att hög-

skolan ska utveckla en hög grad av internationalisering. Såväl 

svenska som internationella studenter, ska i så hög mån som 

möjligt läsa inom samma program tillsammans. Inom lärarut-

bildningen lanserades 2018 en helt internationell termin där 

utbytesstudenter integreras i programmen och läser tillsam-

mans med programstudenter. Det innebär att alla studenter 

på lärarutbildningen ges möjlighet att läsa på engelska under 

denna termin. Även biologiprogrammet i samarbete med det 

biomedicinska analytikerprogrammet ger från och med vår-

terminen 2018 ett sammanhängande block med fyra kurser 

på engelska där internationella studenter läser tillsammans 

med programstudenter.

På Fakulteten för hälsovetenskap har organisationen kring 

internationaliseringsarbetet omarbetats för att effektivisera 

och förbättra styrningen. Samverkansgrupper har organise-

rats för att tillsammans arbeta med internationalisering och 

skiftet till en internationaliseringsansvarig istället för två har 

ökat tydligheten. 

Inom ekonomprogrammet finns ett väletablerat studentut-

byte. Ett stort antal kurser ges på engelska och många studen-

ter åker utomlands genom Erasmus utbytesprogram. Antalet 

internationella studenter har under 2018 ökat på magisterpro-

grammet i ekonomi. Programmet lockar framförallt studenter 

från Europa och Asien. Ekonomprogrammets internationali-

seringsarbete kommer att användas som förebild för att öka 

internationaliseringen på övriga program inom fakulteten. Det 

finns även tankar att framöver öppna upp möjligheten för stu-

denterna att genomföra sin VFU utomlands.
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3. Forskning
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3.1 Prioriterade satsningar 2018 
Den forskningsstrategi som fastställdes under 2016 anger att 

Högskolan Kristianstads forskningsverksamhet ska känneteck-

nas av hög vetenskaplig nivå och vara erkänd internationellt. 

Vidare ska den vara utmaningsdriven, praktiknära och inte-

grerad med högskolans undervisningsområden. Den ska i 

hög utsträckning bedrivas i samverkan med det omgivande 

samhället och ha genomslag utanför akademin. Det strate-

giska arbetet 2018 har, i linje med forskningsstrategin, inriktats 

mot att stärka forskning med relevans för prioriterade utbild-

ningar – främst utbildningar med många studenter. Den stra-

tegiska satsningen har bland annat omfattat ett två-årigt stöd 

i form av bibehållen lön för adjunkter under forskarutbildning 

till licentiatexamen, alternativt från licentiat- till doktorsexa-

men. Forskare som bedömts vara nära meritering till docent 

eller professor har under året påbörjat ett tvåårigt merite-

ringsprogram. Programmet omfattar bland annat föreläs-

ningar, workshops och skrivarinternat samt tillgång till men-

tor inom det egna ämnesområdet. Därutöver satsar högsko-

lan på forskning med särskild potential för externa samarbe-

ten och extern finansiering, exempelvis inom områdena mat, 

hälsa och vatten. 

3.2 Forskning med hög 
vetenskaplig nivå som är 
internationellt erkänd

3.2.1. Ökad vetenskaplig produktion och 
prestation
Även om antalet publikationer för 2018 (134) ligger kvar på 

en stabil nivå i jämförelse med 2017 ses en långsiktig och sta-

bil ökning de senaste fem åren med 34 procent. Däremot har 

antalet övriga publikationer, det vill säga doktorsavhand-

lingar, publicering av bokkapitel och populärvetenskapliga 

arbeten, minskat sedan föregående år. Kostnaden per publi-

kation ligger dock kvar på en stabil nivå. Ett annat mått på 

vetenskaplig produktion och prestation är hur ofta de publi-

cerade artiklarna citeras av andra forskare, det vill säga ett 

mått på i vilken utsträckning den forskning som publiceras 

uppmärksammas av det övriga vetenskapssamhället. Mäng-

den citeringar av vetenskapliga publikationer i Web of Sci-

ence låg under åren 2015–2017 på en stabil nivå med i med-

eltal 1817 citeringar. Under 2018 ökade citeringsgraden mar-

kant till 2248 vilket visar på ett ökat intresse för den forskning 

som bedrivs vid högskolan. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att det bara är cirka 50 procent av de tidskrifter som högsko-

lans forskare publicerar sig i som indexeras i Web of Science. 

Det är därför svårt att jämföra resultatet med andra lärosäten 

som har en annan utbildnings- och ämnesprofil. För att ytter-

ligare tillgängliggöra den forskning som publiceras från hög-

skolan kommer stödet för löpande forskningsomkostnader att 

öka för 2019, med specifikt fokus på finansiering av publice-

ringskostnader för öppen publicering (Open Access) i välre-

nommerade tidskrifter. 

Antal publikationer i internationellt erkända 
tidsskriftserier (med så kallad peer review): 

 2018 2017 2016 2015 2014

Humaniora/sam-
hälls-vetenskap 
(inklusive ekonomi)

30  29 16 22 21

Naturvetenskap 24  19 23 29 18

Teknik/data 8  12 3 5 0

Medicin/ hälsoveten-
skap

62  56 53 44 41

Utbildningsvetenskap 10  20 19 23 20

Totalt 134  136 114 123 100

andel kvinnor (%) 52  54 45 54 46

andel män (%) 48  46 55 46 54

andel samproduktion 
(%)

76  75 76 66 60

Genomsnittlig kost-
nad per publikation 
(tkr)

512 508 584 510 618

Antal publikationer (övriga):

 2018 2017 2016 2015 2014

Vetenskapliga artik-
lar, ej refereegran-
skade

 16  13 11 8 25

artiklar, debattar-
tiklar

     

Populärvetenskapliga 
artiklar, debattartiklar 
m.m.

 10  44 22 18 25

Monografier (bok, 
rapport)

 28  20 20 11 22

varav populärveten-
skapliga

 7  4 15 4 9

Kapitel i bok (kapitel i 
bok, del av antologi)

 32  49 41 46 46

varav populärveten-
skapliga

 2  3 3 7 4

Doktorsavhandlingar  3  6 1 1 6

Licentiatavhand-
lingar

 1  0 0 0 0

Totalt  90  132 113 95 137

andel kvinnor (%)  47  54 52 51 59

andel män (%)  53  46 48 49 41

andel samproduktion 
(%)

 37  28 28 27 16

3.2.2 Ökad konkurrenskraft i ansökningar 
om externa forskningsmedel
Högskolan Kristianstad ska enligt forskningsstrategin bedriva 

ett systematiskt långsiktigt arbete med att utveckla ansök-

ningar om externa forskningsmedel och externa samarbeten 

av hög kvalitet.  De erhållna medlen för 2018 omfattar främst 

forskning inom områdena mat, hälsa och vatten/miljö som 

sedan tidigare är identifierade som områden med potential 

för externa samarbeten och finansiering och som är av regi-

onalt intresse. Bland de övriga områden som har attraherat 

externa medel återfinns bland annat lärande/pedagogik. 

Inom ramen för rektors strategiska satsningar för att stärka 
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vetenskaplig kompetens har under 2018 en särskild satsning för 

att stödja och stimulera ansökningar om externa forsknings-

medel implementerats, vilket innebär att sammanlagt 15 fors-

kare har fått extra tid för att skriva ansökningar om externa 

medel. Under året har även stöd i ansökningsprocessen till 

Vinnova och KK-stiftelsen utvecklats, liksom återkommande 

information om kommande utlysningar. Den ökade externa 

forskningsfinansieringen indikerar att de särskilda satsningar 

som gjorts har börjat ge resultat. Det för Lärosäten Syd gemen-

samma Brysselkontor som invigdes under året är ytterligare en 

satsning för att på sikt även kunna öka andelen forskningsme-

del från EU. 

3.2.3. Examensrättigheter på forskarnivå
Enligt forskningsstrategin ska Högskolan Kristianstad skapa 

förutsättningar för examensrätt på forskarnivå inom ett eller 

två områden. Under 2017 inlämnades en ansökan om exa-

mensrättigheter på forskarnivå inom området hälsoveten-

skap till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Ansökan avslogs, 

men ledde samtidigt till att aspekter med förbättringspotential 

kunde identifieras och utvecklas. Tack vare en forskningsbud-

get i balans finns idag förutsättningar för finansiering av ytter-

ligare examensrättigheter på forskarutbildningsnivå. Under 

2018 har därför arbetet med två nya ansökningar inletts, en 

inom hälsovetenskap och en inom utbildningsvetenskap, som 

kommer att lämnas in under våren 2019. Även om högskolan 

inte har examensrättigheter på forskarnivå så bedrivs forska-

rutbildning på lärosätet. Högskolan är aktivt involverad i flera 

forskarskolor inom hälsovetenskap och utbildningsvetenskap 

och under 2018 har 18 anställda doktorander och ytterligare 

fyra så kallade kommundoktorander med annan arbetsgi-

vare bedrivit forskarutbildning vid högskolan. Doktoranderna 

är formellt antagna till forskarutbildning vid andra lärosäten 

via avtal, men har handledare som är anställda vid Högskolan 

Kristianstad. De forskningsmiljöer som har doktorander redo-

visar kontinuerlig seminarieverksamhet och olika former av 

handledarkollegium. Dock ser ersättningen för handledning 

av doktorander olika ut inom högskolan och en översyn kom-

mer att ske under 2019.         

3.3 Forskning som är utmaningsdriven, 
praktiknära och integrerad med utbildning 
Högskolan har i dag tre inrättade plattformar med relevans 

för de största utbildningsområdena som bedriver forskning 

i samverkan med omgivande samhälle. Verksamheterna 

bedrivs med grund i avtal om samverkan och gemensam 

finansiering med externa intressenter och leds av styrgrup-

per med intern och extern representation. Den forskning som 

bedrivs är bedömd av verksamhetsföreträdarna som rele-

vant och praktiknära och sker i samverkan med offentlig sek-

tor och näringsliv. Till de olika projekt som bedrivs inom ramen 

för plattformarna knyts doktorander och studenter i grundut-

bildning för att genomföra examensarbeten. Forskningsplatt-

formen för Hälsa i samverkan har framgångsrikt bedrivit verk-

samhet i denna form sedan 2003. Plattformen för Lärande i 

samverkan har under 2018 ytterligare formerat sin verksamhet 

för att på lång sikt kunna finna långsiktiga samverkanspart-

ners, medan Plattformen för Verksamhetsutveckling i samver-

kan fortfarande befinner sig i en uppstartsfas. Vid varje fakul-

tet finns även forskningsmiljöer som samlar forskare från flera 

närliggande ämnen. Under 2019 kommer de två forskningsmil-

jöerna Governance, Regulation, Internationalization and Per-

formance och Auditing, Organisation and Society vid Fakulte-

ten för ekonomi att gå samman inom ramen för den senare. 

3.3.1 Forskning vid Fakulteten för ekonomi
Plattformen Verksamhetsutveckling i samverkan är ett 

samarbete mellan Fakulteten för ekonomi och externa sam-

verkanspartners från näringsliv, offentlig sektor och det civila 

samhället. Parterna samverkar för att bidra till positiva effekter 

i omgivande samhälle och för att bibehålla och utveckla en 

hög kvalitet och relevans i utbildning och forskning på Fakulte-

ten för ekonomi. Plattformen arbetar kontinuerligt med att öka 

antalet samverkanspartners och under året har ett tiotal nya 

samverkanspartners anslutit sig. Två nya samverkansprojekt 

med gemensam finansiering från högskola och externa part-

ners har inletts under året.

Forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society 

arbetar med tvärvetenskapliga projekt inom företagsekonomi 

med specifikt fokus på revision och dess roll i organisationer 

och i samhället. Under 2018 har forskningsmiljöns medlemmar 

publicerat tretton vetenskapliga artiklar, två bokkapitel samt 

presenterat sina verk vid olika nationella och internationella 

konferenser. Medlemmarna har aktivt sökt externa medel och 

har fått externa forskningsmedel för två samverkansprojekt 

med både privata och offentliga aktörer. Miljön har även varit 

värd för forskare från Sverige och utländska universitet.

Forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationali-

zation and Performance arbetar med tvärvetenskapliga pro-

jekt inom områdena styrning, reglering och prestation i offent-

liga och privata organisationer samt hybridorganisationer.

3.3.2 Forskning vid Fakulteten för 
hälsovetenskap
Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan bedriver verk-

samhetsnära, flervetenskaplig forskning i samverkan med 

Region Skåne och sju kommuner i nordöstra Skåne. Forsk-

ningen är inriktad på att stärka hälsa, förebygga ohälsa, per-

soncentrerad vård med specifikt fokus på utsatta och sårbara 

grupper, en patientsäker och resurseffektiv vård och omsorg 

över organisationsgränser samt utveckling av nya och inno-

vativa lösningar, inklusive e-hälsa. Forskningsprojekten drivs 

genomgående som samverkansprojekt med regionalt för-

ankrade verksamheter. Forskningsplattformen har under året 

anställt ytterligare två doktorander samt utlyst en postdoktor 

som tillträder 2019. Forskningsplattformen anordnade under 

året en välbesökt konferens med fokus på e-hälsa och åld-

rande. 
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Forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in 

Social Context bedriver forskning för att främja barns, tonår-

ingars och unga vuxnas psykiska, fysiska och sociala hälsa, 

välbefinnande och delaktighet. Miljön planerar att genomföra 

ett nytt antologiprojekt under 2019 med aktuell forskning kring 

barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktig-

het. Flera nationella och internationella projekt pågår, bland 

annat om ungdomars livsstil, sömn och medievanor, om fysisk 

aktivitet hos barn med Downs syndrom, om barn i Barnahus 

samt om musik och hälsa.

Forskningsmiljön Människa – Hälsa – Samhälle arbe-

tar med tvärvetenskapliga studier med hälsovetenskap som 

gemensam utgångspunkt. Tyngdpunkten har tidigare legat 

på arbetsrelaterad hälsa, men från och med hösten 2018 har 

forskningsmiljön valt att innefatta fler arenor (-arbetsliv, hälso- 

och sjukvård, vård och omsorg samt skola) och att ytterligare 

utveckla deltagarinriktad forskning. Inom forskningsmiljön 

pågår ett gemensamt arbete med att färdigställa en bok om 

promotivt hälsoarbete där sex av miljöns forskare är medför-

fattare.

Forskningsmiljön Oral hälsa – Allmänhälsa – Livskvalitet 

omfattar forskning inom området odontologi med fokus på 

oral hälsorelaterad livskvalitet, näringslära och oral inflamma-

tion, tandvård för äldre samt behandling och förebyggande 

av paradontala sjukdomar och peri-implantit. Under det 

gångna året har miljöns medlemmar publicerat vetenskap-

liga artiklar som fått stort genomslag i tidskrifter. 

Forskningsmiljön Patient Reported Outcomes – Clinical 

Assessment, Research and Education for Health and Qua-

lity of Life bedriver tvärprofessionell forskning med primär 

inriktning mot klinisk bedömning och resultatmätning av neu-

rologiska och andra långvariga tillstånd. Målsättningen är att 

verka för personcentrerad vård, patientsäkerhet samt förbätt-

rad förståelse för och utvärdering av konsekvenser av sjukdom 

och effekter av behandling ur ett helhetsperspektiv med indi-

viden i centrum. Forskningsmiljön anordnar varje år en natio-

nell workshop i psykometri och metrologi inom hälsovetenska-

perna.

3.3.3 Forskning vid Fakulteten för 
lärarutbildning
Plattformen för Lärande i samverkan är ett forskningssam-

arbete mellan Högskolan Kristianstad och olika skollagsstyrda 

verksamheter i samhället. Plattformens syfte är att utifrån 

praktiknära och verksamhetsrelevant forskning bidra till att 

utveckla undervisning i skola och förskola. Plattformen verkar 

även för att högskolan ska vara en attraktiv och kreativ forsk-

ningsmiljö, där praktiknära och verksamhetsrelevant forskning 

knuten till lärarutbildningarna byggs upp, stärks och upprätt-

hålls. Två nya forskningsprojekt med utgångspunkt i samver-

kan, utveckling av undervisning och hög vetenskaplig kvali-

tet har initierats under året och plattformen har tillsammans 

med lärarutbildningen anordnat en nationell ämnesdidaktisk 

konferens. 

Forskningsmiljön Barndom, lärande och utbildning har 

nära anknytning till förskollärarutbildning och grundlärar-

utbildning med inriktning mot fritidshem och skola. Ansat-

sen inom miljön är bred och speglar såväl barns lärande och 

utveckling som barndomsvillkor, profession och de olika skol-

formerna som institutioner. Verksamheten syftar till att utveckla 

kunskap relaterad till early childhood education, det vill säga 

om villkor som möjliggör respektive motverkar förverkligan-

det av utbildningsväsendets uppdrag. Inom forskningsmil-

jön bedrivs forskning om barns perspektiv, barns utveckling, 

lärande och utbildning samt forskning med ämnesdidaktisk 

inriktning. 

Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik bedri-

ver teoretisk och empirisk forskning om pedagogisk praktik 

och professionalism inom områdena Arbete i skolan samt Spe-

cialpedagogik. Under året har miljön arrangerat en mängd 

möten och den vetenskapliga publiceringen har framskridit. 

Flera medlemmar är engagerade i samverkan med det omgi-

vande samhället, bland annat i form av skolutvecklingspro-

jekt i samarbete med kommuner och forskningscirkelprojekt. 

Exempel på medverkande kommuner är Sjöbo, Kristianstad, 

Hässleholm och Sölvesborg.

Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics 

bedriver forskning som syftar till att öka kunskapen om under-

visning och lärande i och om matematik och naturvetenskap. 

Forskningen karakteriseras av insikten om det specifika inne-

hållets betydelse för lärande och undervisning. Utöver ett fler-

tal publikationer har forskningsmiljön haft besök av interna-

tionella forskare från Sydafrika och miljöns forskare har besökt 

samarbetspartners i andra länder. Det internationella sam-

arbetet har ytterligare stärkts under året inom ramen för ett 

nytt Erasmus+ projekt i samarbete med Spanien, Italien och 

Cypern. 
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3.3.4 Forskning vid Fakulteten för 
naturvetenskap
Laboratoriet för molekylär analys etablerade sin forsk-

ningsverksamhet under 2015 i ett nyinrättat laboratorium på 

Krinova. Det avancerade laboratoriet och den verksamhet 

som bedrivs initierades som ett samarbete mellan högskolan, 

Kristianstads kommun och Krinova. Vid laboratoriet bedrivs 

forskningsprojekt inom genetik och miljöanalytisk kemi. Den 

forskning som bedrivs kring läkemedelsrester i avloppsvatten 

har under 2018 rönt stort nationellt och internationellt intresse 

och bland annat legat till grund för diskussioner i riksdagen 

kring vattenmiljön.       

Forskningsmiljön Biomedicin är inriktad på biomedicinsk 

forskning med direkt klinisk relevans. Forskningsprojekten 

bedrivs i samarbete med kliniskt verksamma läkare kring pro-

blemställningar inom områden som koagulation, tromboem-

bolism, cancer, allergi och astma. Under året har medlemmar 

i miljön deltagit vid internationella workshoppar och konferen-

ser och publicerat vetenskapliga artiklar i internationella refe-

reegranskade tidskrifter. 

Forskningsmiljön Man & Biosphere Health är inriktad på 

tvärvetenskaplig miljöforskning kring människans påverkan 

på ekosystemen och dess effekter på biologisk mångfald och 

hälsa, med syfte att utveckla praktiska lösningar som stöd-

jer en hållbar samhällsutveckling. Som ett led i att ytterligare 

öka miljöns internationella samarbeten har samarbete med 

forskningsstationer i Frankrike och Spanien utvecklats och för-

djupats och bland annat lett fram till ett gemensamt ERAS-

MUS-projekt. Forskningsmiljön var under året även medar-

rangör av Skånsk Landskapsdag 2018. Flera större externa 

anslag har under året beviljats till miljöns forskare. 

Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life arbetar 

med forskning inom området mat- och måltidsvetenskap med 

ett tvärvetenskapligt fokus på livsmedelsvetenskap, nutrition 

och hälsa samt matkultur och -kommunikation. Forskningsmil-

jön driver och deltar i ett flertal forskningsprojekt och har under 

året haft ett flertal presentationer vid internationella konferen-

ser, både som muntliga presentationer och som postrar. Under 

2018 har forskningsmiljön varit mycket framgångsrik i att attra-

hera externa forskningsmedel. 

3.4 Forskningens intäkter och 
kostnader
Högskolans forskningsanslag ökade under 2018. Det gäller 

såväl statliga anslag som bidrag och uppdrag. Även forsk-

ningens kostnader ökade jämfört med föregående år, men 

inte i samma omfattning.  Högskolan redovisar därför ett över-

skott för forskningen på närmare 15 miljoner kronor för 2018.  

 Forskningens finansiering (tkr): 

2018 2017 2016 2015 2014

Statligt anslag 63 057 53 466 52 657 47 003 47 084

Summa statliga 
medel 63 057 53 466 52 657 47 003 47 084

Externa medel EU-bi-
drag 1 028 1 302 155 358 367

Externa medel kom-
muner 611 358 343 343 443

Externa medel 
landsting 4 287 2 957 2 512 3 319 1 739

Externa medel - 
statliga 11 038 8 295 5 761 6 694 5 883

Externa medel utländ-
ska ej EU 44 1 520 692 958 148

Övriga externa medel 3 361 1 219 4 411 4 129 6 086

Summa externa 
medel 20 370 15 650 13 875 15 801 14 666

Totalt 83 427 69 116 66 532 62 804 61 750

Forskningens intäkter och kostnader (tkr): 
 

2018 2017 2016

 Forskning Uppdrag Forskning Uppdrag Forskning Uppdrag

Intäkter från anslag  63 057   53 466  52 657

Intäkter från bidrag  17 262   13 935  12 826

Intäkter från avgifter 0  3108  0  1 716 0 1 048

Summa intäkter  80 319  3108  67 401  1 716 65 483 1 048

Direkt personalkostnad  -41 929 - 2 144  -38 470  -1 182 -40 192 -545

Övriga direkta kostnader  -7475  -358  -8 244  -70 -5 986 -270

Overheadkostnader  -15 896  851  -14 975  -470 -15 839 -227

Summa kostnader  -65 320  -3 353  -61 689  -1 721 -62 017 -1 042

Verksamhetsutfall  14 999  -245  5 712  -5 3 467 6
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3.5 Kvalitetsarbete i 
forskningsverksamheten 
Högskolans målsättning är att ha ett väl fungerande system för 

kvalitetssäkring som främjar utvecklingen av en inkluderande 

kvalitetskultur i all verksamhet. Fakultetsnämnden vid respek-

tive fakultet har sedan årsskiftet 2017/18 ansvar för kvalitetssäk-

ring och uppföljning av fakultetens forskning. Under året har 

fakultetsnämnderna bland annat hanterat och beslutat i ären-

den som gäller befordran till docent och biträdande professor 

samt beslutat om fördelning av löpande forskningsomkostna-

der och stöd till fakultetens forskningsmiljöer. Fakultetsnämn-

derna har även hanterat bedömningskriterier och ansök-

ningar om tid för forskning, både den del som benämns som 

schablontid och den extra prestationsbaserade tid som söks i 

konkurrens med övriga forskare. Det löpande kvalitetsarbetet 

sker främst inom ramen för forskningsmiljöerna i form av kolle-

gial granskning av ansökningar, manuskript och forsknings-

etiska aspekter. Detta sker i kombination med den externa 

granskning som sker vid ansökningar om externa medel, till 

etikprövningsnämnden och inför publicering av vetenskapliga 

artiklar. För att säkerställa att de vetenskapliga tidskrifterna är 

av hög kvalitet kan nämnas att några av forskningsmiljöerna 

tydligt strävar efter att publicera i tidskrifter som är indexerade 

i Web of Science och att fakultetsnämnderna endast bevil-

jar medel för publiceringskostnader i tidskrifter av hög kvali-

tet. Samma granskning gäller när stöd till presentationer vid 

vetenskapliga konferenser beviljas. För att säkerställa att fors-

kare inte publicerar i så kallade rovtidskrifter konsulteras bibli-

oteket inför beslut om publiceringsstöd.  

Vid de tre plattformarna granskas alla inkommande ansök-

ningars vetenskapliga kvalitet av ett vetenskapligt råd som 

består av seniora forskare inom fältet. Projektledarna läm-

nar regelbundet vetenskapliga rapporter avseende projek-

tens progress som även granskas av det vetenskapliga rådet. 

Inom forskningsmiljön Man & Biosphere Health har ett internt 

kvalitetsarbete initierats under året där seniora forskare stöd-

jer juniora forskares produktion i bland annat design, akade-

miskt skrivande och ansökningsarbete. Det bedrivs även forsk-

ning med fokus på kvalitetssäkring av forskningsresultat inom 

ramen för forskningsmiljön Patient Reported Outcomes – Clini-

cal Assessment, Research and Education for Health and Qua-

lity of Life där det sker ett kontinuerligt arbete för att främja och 

utveckla kvalitetssäkrade mätmetoder inom forskningen. Vid 

högskolan finns dessutom det rådgivande organet Rådet för 

utredning av frågor om vetenskaplig oredlighet som vid behov 

ska utreda misstänkt oredlighet. Inget sådant fall har behand-

lats under året. Under 2019 kommer arbetet med att inkludera 

forskning i högskolans kvalitetssystem att påbörjas. 

3.6 Hållbar utveckling i 
forskningsverksamheten
Den forskning som bedrivs vid högskolan är i hög utsträck-

ning utmaningsdriven och praktiknära, vilket betyder att forsk-

ningen ska utgå från och bidra till praktiska implikationer för 

ett hållbart samhälle. Flera forskningsmiljöer bedriver forskning 

med fokus på kunskapsutveckling som skapar förutsättningar 

för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vid forsk-

ningsmiljön Man & Biosphere Health är hållbar utveckling en 

central profil och ingår därmed i alla forskningsprojekt. Forsk-

ningsmiljön Food and Meals in Everyday Life har tillsammans 

med ämnesgruppen för mat- och måltidsvetenskap arbetat 

med temat Hälsa och Hållbarhet och driver ett forskningspro-

jekt kring insekter som mat, vilket tydligt kopplar till flera av håll-

barhetsmålen. 

Flera andra forskningsmiljöer rapporterar också olika aktivi-

teter under 2018 som har haft tydligt hållbarhetsfokus, exem-

pelvis seminarier med fokus på lärande för hållbar utveck-

ling (Barndom, lärande och utbildning) och forskningsteman 

som hållbarhet och integrerad rapportering och strategier för 

smarta och hållbara städer (Governance, Regulation, Inter-

nationalization and Performance). Inom forskningsmiljöerna 

Learning in Science and Mathematics och Forskning Relatio-

nell Pedagogik har fokus varit på frågor som berör hållbart 

lärande.

Flera miljöer och plattformar studerar frågor som rör hållbar 

hälsa och vård, exempelvis patientsäkerhetsaspekter, hälso-

promotion och sjukdomsprevention. Andra projekt omfattar 

hållbarhet i form av resurseffektivitet och inkluderar hälsoeko-

nomiska aspekter eller e-hälsoaspekter som en del av utveck-

lingen för hållbar vård och omsorg. I Plattformen för Lärande 

i samverkan utvärderas de plattformsfinansierade forsknings-

projektens arbete med hållbar utveckling vid den årliga rap-

porteringen, vilket bidrar till att dessa frågor ständigt synlig-

görs och diskuteras.  

Vid högskolan bedrivs därutöver erkänd och uppmärksam-

mad forskning inom miljöområdet. Ett exempel är forsknings-

miljön Man & Biosphere Health som studerar förhållanden 

mellan ekosystem och människan/samhället, med stark inrikt-

ning på vattenmiljöer. Forskningen länkar till UNESCO:s bios-

färområdeskoncept Man and the Biosphere, där människan 

ses som en integrerad del av ekosystemen. Högskolans läge 

mitt i Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike ger unika möjlig-

heter att utveckla projekt i samarbete med biosfärverksam-

heten. Laboratoriet för molekylär analys är utrustat för avan-

cerad forskning bland annat inom området rening av läkeme-

delsrester i vatten.
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3.7 Jämställdhet i 
forskningsverksamheten
Fördelningsmodellen av interna forskningsmedel justerades 

under 2018, vilket har medfört att interna medel på ett bättre 

sätt än tidigare fördelas till stöd för utveckling av mäns och 

kvinnors lika villkor för forskning. Detta är i linje med högskolans 

plan för jämställdhetsintegrering 2017–2019. Tidigare tilldela-

des prestationsbaserade medel främst i relation till ett samlat 

mått på prestation. Justeringen som har skett under 2017–2018 

har inneburit att den samlade prestationen nu sätts i relation 

till den tid för forskning som den enskilda forskaren har haft till 

sitt förfogande under samma tid. Under 2018 har även samver-

kansfaktorer räknats in i bedömningen av vilka som får extra 

medel. Kombinationen av dessa justeringar i fördelningsmo-

dellen verkar ha gynnat kvinnor då en större andel kvinnliga 

forskare nu har blivit tilldelade extra prestationsbaserad tid. För 

2017 fördelades 35 procent av forskningsmånaderna till kvin-

nor och 65 procent till män, för 2018 fördelades 50 procent till 

kvinnor och 50 procent till män och för 2019 fördelades 54 pro-

cent av forskningsmånaderna till kvinnor och 46 procent till 

män. Fördelningen för 2019 ligger i linje med fördelningen mel-

lan forskande män och kvinnor på lärosätet. 

Förutom den prestationsbaserade tiden har även medel för 

strategiska satsningar fördelats av rektor, det vill säga forskar-

utbildningsstöd, meriteringsprogram och stöd för ansökningar 

om externa medel. Av de strategiska satsningarna har 67 pro-

cent av resurserna fördelats till kvinnor och 33 procent till män. 

För 2019 har medlen till forskningstid enligt schablon förde-

lats 54 procent till kvinnor och 46 procent till män. 

Högskolans forskningsmiljöer och plattformar arbetar 

med jämställdhet och lika villkor på olika sätt. Vid Plattformen 

Lärande i samverkan är majoriteten av forskarna kvinnor som 

undervisar inom ämnen där en övervägande del av studenter 

och lärare är kvinnor. Ett av plattformens utvecklingsmål att i 

de projekt som finansieras via plattformen ge lika möjligheter 

till delaktighet och utveckling oavsett kön, funktionsförmåga 

och bakgrund. 

För att öka kunskapen och medvetenheten om genusfrågor 

bland forskare och doktorander verksamma inom Forsknings-

plattformen Hälsa i samverkan hölls under året ett seminarium 

med fokus på makt och maktordningar. Andra exempel på 

konkret arbete med jämställdhet och lika villkor är olika forsk-

ningsprojekt med fokus på utsatta grupper i samhället såsom 

barn och äldre, personer med funktionsvariationer och psy-

kisk sjukdom. 

3.8 Samverkan i 
forskningsverksamheten
Samverkan med det omgivande samhället är bärande för 

all verksamhet vid Högskolan Kristianstad, så även för forsk-

ningen. I forskningsmiljöerna och plattformarna sker kontinu-

erlig samverkan inom ramen för olika forskningsprojekt med 

privata och offentliga aktörer – myndigheter och idéburen sek-

tor. Formerna för samverkan är dock etablerade och formalise-

rade i varierande grad. Forskningsplattformen för Hälsa i sam-

verkan är den forskningsverksamhet som har det mest omfat-

tande och etablerade samarbetet med aktörer i det omgi-

vande samhället. De sju kommunerna i nordost samt Region 

Skåne initierar problemställningar som ligger till grund för for-

Kvinnor 55 %

Män 45 %

Fördelning av forskningsmedel

Kvinnor 50 %

Män 50 %

Fördelning av prestationsbaserad forskningstid

Kvinnor 54 %

Män 46 %

Fördelning av forskningstid enligt schablon

Kvinnor 67 %

Män 33 %

Fördelning av strategiska satsningar
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mulering av forskningsfrågor och formering av projekt. Vart-

annat år genomförs en konferens som samlar representanter 

från samtliga verksamheter för att diskutera de forskningsresul-

tat som forskningen har genererat samt diskutera nya idéer. De 

två nya plattformarna arbetar med att utveckla verksamhet 

enligt samma modell. Vid Plattformen för Lärande i samverkan 

har man under året anslutit sig till den nationella försöksverk-

samheten om praktiknära forskning i samverkan, både natio-

nellt via Göteborgs universitet och regionalt via Kommunför-

bundet Skåne. Därutöver initieras endast projekt som tar sin 

utgångspunkt i plattformens vision om samverkan där perso-

nal från förskola och skola kan ingå som medarbetare och 

medforskare i de projekt som finansieras. Även vid Plattformen 

Verksamhetsutveckling i samverkan är samverkan grundläg-

gande för all verksamhet, vilket innebär att forskningsfrågorna 

ska utgå från ett existerande behov i en eller flera organisatio-

ner som ingår i ett samverkansprojekt. Vid plattformarna för 

lärande och hälsa finns också en öppen seminarieverksam-

het som riktar sig till såväl forskare som verksamma i skola och 

förskola samt vård och omsorg.   

Bland forskningsmiljöerna kan nämnas Man & Biosphere 

Health där samverkan med företag och kommuner är en viktig 

del i många projekt. Miljön har dessutom regelbundna kontak-

ter med Kristianstads kommun, speciellt Biosfärområdet Kristi-

anstads Vattenrike, där forskningsmiljön har en representant i 

samrådsgruppen. Utbyte av erfarenheter kring samverkan och 

idéer till nya samverkansprojekt är en återkommande punkt 

vid forskningsmiljöns regelbundna workshops. Av de pro-

jekt som forskningsmiljön Auditing, Organisation and Society 

bedriver tillsammans med privata och offentliga aktörer kan 

nämnas kulturell mångfald i multiprofessionella omvårdnads-

team, välbefinnande hos civilekonomer, regional utveckling i 

samverkan samt platsmarknadsföring i kommuner. 

I forskningsstrategin anges att Högskolan Kristianstad ska 

ha tydliga strategier för att kommunicera forskningsresultat i 

syfte att främja nyttogörande utanför akademin, åstadkomma 

genomslag och skapa nya samarbetsmöjligheter. Det finns i 

de olika forskningsmiljöerna även en uttalad strategi att publ-

icera och presentera forskningsresultat populärvetenskapligt 

för att på så vis sprida forskningens resultat till det omgivande 

samhället. För att göra forskningsresultatet tillgängliga utan-

för vetenskapssamhället presenteras även forskningens resul-

tat i form av läroböcker, antologier och rapporter. För att ytterli-

gare premiera denna form av publicering, har den under 2018 

även fått en ökad betydelse vid tilldelningen av interna forsk-

ningsmedel i konkurrens.  

3.9 Internationalisering i 
forskningsverksamheten
Även om inte Strategin för internationalisering 2016–2020 spe-

cifikt fokuserar på internationalisering i forskningsverksam-

heten är det övergripande målet att högskolan ska utveckla 

en hög grad av internationalisering. Högskolans forsknings-

miljöer och plattformar har pågående samarbeten på både 

individ- och projektnivå med ett stort antal partners över hela 

världen. Dessutom finns ett aktivt deltagande i internationella 

organisationer, nätverk och konferenser. Under 2018 har inre-

sande utbytesstudenter och forskare inom Erasmus och Eras-

mus+ programmen deltagit i forskningsprojekt och forskare 

och doktorander har varit på utbyte i olika länder. Högsko-

lan är exempelvis initiativtagare till ett projekt inom ramen för 

EU-programmet European Cooperation in Science and Tech-

nology, för att öka kunskapen i Europa om hur läpp-, käk- och 

gomspalt påverkar individer kort- och långsiktigt. I dagsläget 

ingår 25 europeiska länder i projektet som sträcker sig över 

fyra år. Ett annat pågående EU-projekt som finansieras av Eras-

mus+ handlar om hur hälsopersonal ska hantera de psykolo-

giska aspekterna för patienter som har genomgått en ope-

ration som förändrar deras utseende. Högskolan har också 

fått medel från EU:s regionala utvecklingsfond South Baltic för 

att hindra att läkemedel och andra mikroföroreningar från 

reningsverken når södra Östersjön. Projektet heter MORPHEUS 

och spänner över fyra länder och regioner. Som ett led i en 

ökad internationalisering är det vid flera forskningsmiljöer och 

-plattformar ett uttalat krav att de projekt som finansieras inte 

bara ska publiceras internationellt, utan även presenteras vid 

internationella konferenser.

3.10 Studentinflytande i 
forskningsverksamheten
Studenter på grund- och avancerad nivå deltar i allt högre 

utsträckning i olika forskningsprojekt vid forskningsmiljöer 

och plattformar. Deltagandet sker främst genom att studen-

terna involveras i projektet och samlar data som sedan lig-

ger till grund för deras examensarbeten. Detta omfattar såväl 

litteraturstudier som empiriska studier. Vid forskningsmiljön 

Patient Reported Outcomes – Clinical Assessment, Research 

and Education for Health and Quality of Life systematiseras 

forskningsdata som studenter har samlat in under den verk-

samhetsförlagda utbildningen i en databas för att utgöra en 

resurs för användning i examensarbeten. Inom forskningsmil-

jön Governance, Regulation, Internationalization and Perfor-

mance bjuds studenter in att delta i olika forskningssemina-

rier. Det finns även exempel på åtgärder för att öka antalet 

studenter som aktivt deltar i olika forskningsprojekt. Vid samt-

liga plattformar är studenters medverkan i forskningen ett utta-

lat mål som även utvärderas i samband med återrapporte-

ringen av projekt. Vid Forskningsplattformen för Hälsa i sam-

verkan finns exempelvis ett incitamentsstöd i form av ökad 

tid för handledning för studentprojekt som genomförs inom 

plattformens ram. När det gäller involvering av doktorander 

finns det en tydlig och medveten involvering av doktorander i 

olika styrgrupper och i arbetet med att ta fram strategier och 

handlingsplaner vid forskningsmiljöer och plattformar. I arbe-

tet med att utarbeta ansökningarna om examensrättigheter 

på forskarnivå har doktoranderna i hög grad varit involverade 

under hela processen
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4. Högskolegemensam 
verksamhet
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4.1 Prioriterade satsningar 2018 
En prioriterad fråga under året har varit att ta fram ett förslag 

på reviderad struktur för högskolans administration och stöd-

verksamhet. Syftet var dels att anpassa verksamheten till den 

nya organisationen för utbildnings- och forskningsverksam-

heten, dels att skapa en än mer funktionell stödverksamhet. 

Beslut om en förnyad stödverksamhet togs i december.

Under 2019, i samband med implementeringen av den nya 

stödorganisationen, upprättas kompetensförsörjningsplaner 

för teknisk/administrativ personal. Högskolan har även satsat 

på ledarskapsutveckling genom mentorskap och utbildning 

för samtliga chefer, vilket har skett via Ledarskapsakademin. 

Ett ledarskapsprogram har etablerats med avsikt att öka kun-

skapen och utveckla verktyg för att hantera chefsuppdragets 

ansvar och befogenheter. 

Strategiska kompetensförsörjningsplaner för fakulteterna 

har upprättats för att säkerställa tillgång till personal med rätt 

kompetens och för att kunna nå verksamhetens mål och tillgo-

dose dess behov på kort och lång sikt. Därtill har en stor sats-

ning på karriärstöd med fokus på kompetenshöjning gjorts. 

En betydande insats under 2018 var arbetet med en ny ansö-

kan om examensrättigheter på forskarutbildningsnivå inom 

hälsovetenskap. Ansökan fic  dock avslag efter kritik gällande 

utbildningens profil i relation till högskolans kapacitet. Under 

2019 kommer därför nya ansökningar att lämnas in som bättre 

harmonierar med högskolans kompetens inom hälsoveten-

skap och utbildningsvetenskap.

En innovationskurs för kurs- och programområdesansvariga 

har tagits fram under 2018. Syftet med kursen är att öka med-

arbetarnas kunskap om olika metoder och modeller för att 

implementera innovationsmoment i utbildningar och för att 

möta omgivningens behov av innovation och förnyelse. Kur-

sen startar våren 2019. 

Under 2018 inrättades en tjänst som eventkoordinator med 

uppdrag att skapa aktiviteter och sociala arrangemang utan-

för studierna. En aktivitet som lanserades under året var HKR 

Campus kids, ett sommarläger för barn i åldrarna tio till tolv år 

som på ett roligt sätt ger barnen en inblick i högskolans värld 

och som kan inspirera dem att läsa vid ett högre lärosäte i 

framtiden. 

4.2 Samverkan

4.2.1 Prioriterade samverkanssatsningar 
2018

Uppdrag enligt högskolelagen: I högskolornas uppgift 

ska det ingå att samverka med det omgivande samhället 

och informera om sin verksamhet samt verka för att forsk-

ningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Högskolan Kristianstad är en viktig utvecklingskraft som 

bidrar till positiva effekter i det omgivande samhället. Hög-

skolan fokuserar på samverkan med företag, offentliga verk-

samheter och civilsamhället. Utgångspunkten är att samver-

kan ska ske integrerat i utbildning och forskning och samver-

kanstrategin är ett viktigt styrdokument. Samverkansplatt-

formarna Lärande i samverkan och Verksamhetsutveckling i 

samverkan etablerades 2017 och har under 2018 fortsatt arbe-

tat med uppstartsaktiviteter och involvering av interna och 

externa parter. 

För att ytterligare stödja och utveckla samverkan i utbild-

ning och forskning har högskolan gjort en strategisk satsning 

genom att inrätta uppdrag som samverkanskoordinatorer vid 

de fyra fakulteterna. Under 2018 har uppdragsbeskrivningar 

och processer för ökat kommunikationsutbyte mellan samver-

kanskoordinatorerna utvecklats. Högskolan har också under 

2018 tagit de första stegen för att bilda ett strategiskt partner-

skap tillsammans med kommunerna i nordöstra Skåne. Dess-

utom deltar högskolan totalt i sex Vinnova-finansierade pro-

jekt tillsammans med andra svenska lärosäten för att stärka sin 

samverkanskompetens.

4.2.2 Forskning, innovation och utveckling
Under 2018 har högskolan arbetat på olika sätt för att stärka 

studenternas innovationskompetens. Detta sker exempelvis 

inom ramen för Imagine med målsättningen att på ett inno-

vativt sätt lära ut idégenerering, kunskapsbyggande och pro-

blemlösning. ToY Imagine, som är ett tvådagarsevent med 

inspirationsföreläsningar, seminarier och grupparbeten, har 

arrangerats vid tre tillfällen under 2018. Sammanlagt cirka 350 

studenter från sjuksköterskeprogrammet, grundlärarprogram-

HKR Campus kids besöker Sjuksköterskeutbildningen och deras metodrum för en massa kul övningar. Just på denna bild övar de på att lägga för-
band på blödande sår.
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met, landskapsvetarprogrammet och dataprogrammen har 

under året deltagit med positivt resultat. Under 2019 kommer 

arrangemanget att utökas till att även inkludera gastronomi-

programmet, folkhälsopedagogiska programmet och ekono-

miprogrammet. Det så kallade HKR on Tour, en casetävling där 

företag och organisationer tar hjälp av studenter för att belysa 

problem eller diskutera utmaningar, har också genomförts till-

sammans med Länsförsäkringar som partner och riktas brett 

till alla studenter på högskolan.  

För att ytterligare stödja studenters innovativa förmåga har 

en intern kurs för lärare tagits fram. Målet med kursen är att fler 

lärare ska inkludera innovationsmoment i utbildningarna. Kur-

sen kommer att ges vid två tillfällen 2019. 

Innovationskontor Syd (IKS) är en samarbetsorganisation för 

innovation och kunskapsbyggande för lärosäten i södra Sve-

rige. Inom ramen för IKS genererade uppdraget kring idé- och 

affärsutveckling ett stort antal möten mellan innovationsråd-

givare och kreativa studenter. Flera projekt har under året fått 

hjälp med rådgivning och blivit godkända för finansiellt stöd 

för cirka 60 000 kronor. Ett av de projekt som fick stöd genom 

IKS-medel, VFU i VR, har rönt så pass mycket uppmärksamhet 

att ett högskolegemensamt projekt har initierats för att skapa 

ett Digitalt Lärandelabb på campus. 

Forskningsstödet har också förstärkts under året. Dessutom 

har satsning gjorts för att få in fler ansökningar till KK-stiftel-

sen, bland annat inom ramen för Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling.  Konceptet HKR Fokus, som är en stöd-

process till forskare som tillsammans med företag vill skicka 

in ansökningar, har vidareutvecklats. Högskolan har också 

beslutat om ett extra stöd till de forskare som vill ansöka om 

externa medel från KK-stiftelsen och EU.  

Ett annat samverkansprojekt är Näktergalen, som är ett 

mentorskapsprogram där barn från fyra olika skolor i Kristian-

stads kommun får möjlighet att träffa studenter från högsko-

lan varje vecka under en sexmånadersperiod. Det långsiktiga 

målet för Näktergalen är att bredda rekryteringen till högsko-

lan genom att inspirera barn från studieovana miljöer att läsa 

vidare. Under 2018 fullföljde 21 mentorspar uppdraget.

Högskolan deltog i pilotprojektet Google digitalakademin 

där studenter från olika lärosäten i Sverige bjöds in att delta. 

Syftet med denna satsning var att göra studenter mer attrak-

tiva på arbetsmarknaden genom att certifiera dem i digital 

marknadsföring och ge dem verktyg för att utveckla digitali-

seringen hos blivande arbetsgivare, via VFU eller som anställd. 

Både innovationsarenan och näringslivet involverades så 

att erfarenhet från projektet kan bidra till regionens digitala 

utveckling. Projektet startade i augusti 2017 och 46 studenter 

från olika program deltog i hela projektet. Studenterna genom-

förde en online-utbildning via digitalakademin.se.

Under året genomfördes olika workshops på högskolan, 

drivna av projektgruppen, för att stärka studenterna i exempel-

vis innovativt tänkande samt presentationsteknik. Vid dessa 

workshops engagerades både lokala och nationella företag. 

4.2.3 Uppdragsverksamhet
Högskolan Kristianstads Holdingbolag (HKR Holding AB) har 

under 2018 genomgått flera förändringar i syfte att ytterligare 

stärka anknytningen till högskolans utbildning, forskning och 

samverkan. Det har bland annat omfattat en ombildning av 

styrelsen. HKR Holding AB hade vid årets början två dotterbo-

lag; Högskolan Kristianstad Uppdrag AB som ägs till 100 pro-

cent samt Krinova AB som samägs med Kristianstads kommun. 

Under året har ytterligare ett dotterbolag tillkommit: Balsgård 

Foodtech AB som samägs med Sveriges Lantbruksuniversitets 

holdingbolag, SLU Holding AB och Mårtensson Consulting AB 

som är huvudägare. Balsgård Foodtech AB kommer att ha 

fokus på att utveckla nya innovativa dryckeskoncept.

Uppdragsutbildningen inom högskolan är organiserad i 

ett helägt dotterbolag till Högskolan Kristianstad Holding AB. 

Bolaget Högskolan Kristianstad Uppdrag AB har fullmakt att 

förmedla uppdragsutbildningar för Högskolan Kristianstad. 

Uppdragen inom programområdet kompetens- och skol- 

utveckling har även 2018 dominerats av Skolverket som är 

den största uppdragsgivaren. Några exempel på de omfat-

tande satsningarna från Skolverket är Lärarlyftet, Samverkan 

för bästa skola, handledarutbildning inom Läslyftet och Spe-

cialpedagogik för lärande samt nya utbildningar för moders-

målslärare, studiehandledare och målgruppen lärare som 

vill fördjupa sig i grundläggande programmering. Det pågår 

även uppdragsutbildningar till förskollärare respektive grund-

lärare i Linköping och Malmö. Under 2018 har både förskollä-

rare och speciallärare i Linköping slutfört sina uppdragsutbild-

ningar med examen.

Uppdragsutbildning inom vård och omsorg täcker framför 

allt regionens behov av utbildningar inom forskningsmeto-

dik och förskrivningsrätt för sjuksköterskor. Vidare ges poäng-

givande kurser inom astma/allergi och KOL, dokumentation 

inom skolhälsovårdsjournaler, handledarutbildning för stu-

denthandledare inom VFU samt diabeteskurs och farmakolo-

gisk behandling vid diabetes. Flera konferenser har genom-

förts inom antikonception för barnmorskor. Dessutom har sti-

mulansdagar för studenthandledare genomförts. 

För uppdragsutbildningar inom ekonomi startades online-

kurser förra året. Dessa kurser har nu utökats med fler studen-

ter och utbildningar genomförs i samverkan med partneruni-

versitet. 

Under året har det populära ledarskapsprogrammet MBA i 

praktiken utökats och skräddarsydda ledarskapsutbildningar 

i nära samarbete med regionala organisationer och företag 

har genomförts, exempelvis med Osby kommun, Hässleholms 

kommun, Lyckeby Starch AB och Skånesemin. 

Uppdragsverksamhetens nettoomsättning (tkr): 

2018 2017 2016 2015 2014

Totalt 46 126  41 095 34 424 37 344 33 733
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4.3 Kvalitetsarbete
Uppdrag enligt högskolelagen: Verksamheten ska avpas-

sas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och i forsk-

ningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för 

att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är 

en gemensam angelägenhet för högskolornas personal 

och studenter.

Rådet för kvalitetsutveckling driver och samordnar det lång-

siktiga kvalitetsarbetet på högskolan. Rådet består av repre-

sentanter från högskolans ledning, personal och studenter. 

Under året fortsatte kvalitetsarbetet och bland annat färdig-

ställdes arbetet med att ta fram ett lärosätesövergripande kva-

litetssystem. 

4.3.1 Nytt lärosätesövergripande 
kvalitetssystem
I Strategi 2015–2020: Utbildningsprogram som är ledande i Sve-

rige uttrycks högskolans övergripande mål för verksamheten. 

Högskolan Kristianstad ska vara ett ledande lärosäte inom 

några av landets mest efterfrågade akademiska utbildningar, 

anpassade för framtidens arbetsliv. För att kunna förverkliga 

detta mål och säkra kvaliteten i utbildningarna krävs ett sam-

manhållet och utvecklande kvalitetssystem som påverkar hur 

utbildningen genomförs.

Under 2018 har en projektgrupp på högskolan arbetat med 

att knyta ihop det tidigare arbete som genomförts med hög-

skolans kvalitetssystem till ett lärosätesövergripande kvalitets-

system. Det nya kvalitetssystemet antogs av högskolestyrelsen 

i december 2018 och kommer att implementeras i verksam-

heten under 2019. 

Kvalitetssystemet omfattar organisatorisk struktur, ansvar, 

rutiner, processer och resurser som leder och styr verksam-

heten med avseende på kvalitet. Det anger riktlinjer för kva-

litetsarbetet med mål att aktivt främja ständiga förbättringar 

för att säkra att verksamhetsmål och kvalitetskrav nås. Syste-

met kommer att vara ett stöd för självvärdering vid granskning 

av utbildningar.

Ett gemensamt kvalitetssystem inom högre utbildning är ett 

av målen i Bolognaprocessen som i sin tur är ett led i ett sam-

manhållet europeiskt utbildningssystem för högre utbildning. 

Kvalitetssystemet grundas i den standard och de riktlinjer som 

anges i det europeiska kvalitetssystemet för högre utbildning, 

ESG. 

Adekvat
stödstruktur 
för lärande

Ändamålsenlig 
undervisning

Studenter 
med relevant 
yrkesberedskap

Långsiktiga 
avtryck i 
omvärlden

Kvalitetsstödjande 
styrning
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4.3.2 Vägledning för 
programutvärderingar
Högskolans löpande arbete med programutvärderingar är 

en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Programutvärde-

ringar ska göra det möjligt för studenter att utöva inflytande 

över utbildningen och bidra till att utveckla den. Från 2022 ges 

högskolor ett större ansvar för det systematiska arbetet med 

programutvärderingar. Under 2018 har en modell för vägled-

ning av programutvärdering utvecklats. Vägledningen ska 

fungera på alla program och testas inledningsvis som en pilot 

på IT- och driftteknikerprogrammet. Pilotomgången beräknas 

vara klar i mars 2019.

4.3.3 Högskolans kvalitetskonferens och 
fördelning av årets kvalitetsmedel
Utöver utvecklingsmedel för kvalitetshöjande åtgärder inom 

kurser och program så avsätter högskolan årligen medel till 

kvalitetshöjande projekt som bidrar till gemensamt kvalitets- 

och utvecklingsarbete. Medel görs tillgängliga för projekt 

inom utbildning på grund- och avancerad nivå som är av 

generellt intresse för högskolan. Projekten ska ha tydlig rele-

vans för utveckling av undervisning och studenters lärande 

men får också användas som underlag för forskning. Rena 

forskningsprojekt finansieras inte. I årets utlysning kunde även 

tidigare genomförda projekt beviljas ytterligare medel för att 

ge möjlighet till att omvandla projektet till en publikation.

Under året fördelades cirka 3,2 miljoner på 12 projekt. Exem-

pel på projekt som tilldelats medel är: Bedömning av VFU i sam-

verkan med lärare inom olika ämnesområden, Digitalt omhän-

dertagande av patient i simulerad miljö, etapp II och Mat- och 

måltidslaboratorium version 2.0 – förhöjd kvalitet i undervisning 

och forskning. 

Vid den årliga kvalitetskonferensen presenterade lärosä-

tets medarbetare resultaten av de projekt som erhållit kvali-

tetshöjande medel 2017. Några av projekten som presente-

rades var Utveckling av högskolepedagogisk undervisning 

kring användning av textjämförelsesystem, Utveckling av digi-

tal lärandemiljö i mötet mellan lärare och studenter och Tekni-

ken som svaret på etiken i praktiken; Virtuell VFU på de special-

pedagogiska programmen.

4.3.4 Högskolepedagogisk utveckling
Högskolans LärandeResursCentrum tillhandahåller kurser för 

att tillgodose lärosätets behov av undervisningskompetens. 

Kursutbudet utvecklas i samarbete med högskolans olika pro-

gram. Nytt för 2018 är en kurs som ger redskap för breddat del-

tagande och en kurs med inriktning undervisning för hållbar 

utveckling. 

Kursen Språk- och skrivutveckling riktar sig till lärare som, uti-

från sitt eget utbildningsområde, ska kunna arbeta mer effek-

tivt med språk- och skrivutveckling i sina kurser. Läraren ges 

verktyg att synliggöra sina studenters skriv- och läsprocess 

för att på så sätt hjälpa dem att hitta strategier för att bli mer 

medvetna skribenter. Kursen Undervisning för hållbar utveck-

ling gavs till lärare med mål att de ska kunna integrera hållbar-

hetsperspektiv i sin undervisning, men också tillämpa under-

visningsmetoder som rustar studenten med hållbarhetskom-

petenser.

Under våren 2018 sjösattes också högskolans ledarskaps- 

akademi. Det är ett ledarskapsprogram som vänder sig till 

högskolans ledningsgrupp och alla avdelningschefer. Samt-

liga avdelningschefer och medlemmar av ledningsgruppen 

har deltagit. Ytterligare ledarskapsprogram, som dels vänder 

sig till medarbetare med uppdrag att leda utbildningsutveck-

ling och dels till medarbetare som i framtiden kan tänka sig en 

ledarroll, har utvecklats och kommer att lanseras 2019.

Sedan 2013 har högskolan haft en pedagogisk karriärstege 

i två steg (Meriterad/Excellent) som ett led i högskolans kvali-

tetsarbete. Karriärstegen är en möjlighet för högskolans under-

visande personal att premieras på pedagogiska meriter. Ett 

krav för att få söka pedagogisk meritering är att läraren ska 

ha genomgått kursen Att skriva en pedagogisk portfölj. Under 

2018 inkom nio ansökningar om pedagogisk meritering varav 

fyra meriterades. Sammanlagt har 81 lärare genomfört kursen, 

44 ansökningar om pedagogisk meritering inkommit och hög-

skolan har nu tio meriterade och sex excellenta lärare. Under 

hösten har ytterligare fem ansökningar gått vidare till sakkun-

niga för bedömning. 

4.4 Studentinflytande
Uppdrag enligt högskolelagen: Studenterna skall ha rätt 

att utöva infl tande över utbildningen vid högskolorna.

Det organiserade studentinfl tandet är en framgångsfaktor 

för högskolan. Studentkåren och dess medlemmar bidrar till 

att utveckla utbildningarnas kvalitet genom den lagstadgade 

representationen i högskolans beslutande organ och genom 

sitt engagemang i den studiesociala verksamheten på och 

runt högskolan. 

Med anledning av att studentkårens medlemsantal kraf-

tigt minskat efter kårobligatoriets avskaffande finns det en viss 

oro från högskolan huruvida studentkåren har kapacitet att 

hålla representation i alla sammanhang. Högskolans ledning 

och studentkåren för därför löpande samtal om förutsättning-

arna för studentkårens möjligheter att åstadkomma student-

inflytande. 

För att kunna bedriva sin verksamhet erhöll studentkåren 

under året medel om totalt 1 092 000 kronor. Kammarkolle-

giet bidrog med 592 000 kronor och högskolan bidrog med 

500 000 kronor.  
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4.5 Hållbar utveckling 
Uppdrag enligt högskolelagen: Högskolorna skall i sin 

verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 

rättvisa.

På Högskolan Kristianstad pågår ett kontinuerligt arbete för 

hållbar utveckling. Hållbarhet är integrerat som en hörnsten 

i verksamhetsutvecklingssystemet och inom utbildningspro-

grammen drivs flertalet projekt relaterade till ämnet. Högsko-

lan är medlem i de FN-baserade organisationerna Global 

Compact,  PRME och SDSN. Under 2018 har högskolan även 

utnämnts att ingå i nätverket PRME Champions 2018/2019. 

Högskolans arbete med hållbarhet rapporterades under året 

genom publikationen UN Global Compact and PRME Com-

munication on Engagement Report till FN:s Global Compact 

och PRME. 

Projektet Hållbart HKR startades 2017 som en följd av Univer-

sitetskanslersämbetets granskning av högskolans arbete med 

hållbar utveckling. Syftet med projektet var att öka medveten-

heten om hållbar utveckling och integrera denna kunskap i 

utbildningarna. Projektet har bland annat utmynnat i en ny 

högskolepedagogisk kurs i hållbar utveckling för lärare. Kur-

sen startades som en pilotkurs våren 2018 och fortlöpte under 

hösten. Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån 

sitt eget utbildningsområde ska kunna integrera frågor kring 

hållbar utveckling i undervisningen så att studenter under och 

efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflek-

tioner inom ämnet hållbar utveckling.

Högskolan startade 2017 en hållbarhetsfond med syfte att 

finansiera projekt med inriktning mot hållbar utveckling. Fon-

dens medel tillkommer genom att alla flygresor som bekostas 

av högskolan belastas med en intern koldioxidskatt om 100 

kronor per påbörjat ton utsläppt koldioxid. Hållbarhetsfon-

dens medel kunde sökas första gången i samband med utlys-

ningen av kvalitetsutvecklingsmedel våren 2018. Under 2018 

har avgiften genererat 112 500 kronor till fonden.

4.6 Jämställdhet och lika villkor
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska rap-

portera arbetet med sin jämställdhetsintegreringsplan från 

2017. Varje universitet och högskola ska redovisa åtgärder 

och resultat utifrån planen i sina årsredovisningar för 2018 

och 2019.

Uppdrag enligt högskolelagen: I högskolornas verksam-

het skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas 

och främjas.

Högskolan Kristianstad har under 2018 fortsatt arbetet med att 

nå målen i planen för jämställdhetsintegrering. Bland annat 

har representationen i informations- och marknadsföringsma-

terial setts över för att bryta könsstereotypa studieval. Kvinnliga 

studenter har lyfts fram på utbildningar där de är underrepre-

senterade och manliga studenter där förhållandet är omvänt. 

Till exempel har manliga sjuksköterskor, kvinnliga datasystem-

sutvecklare och manliga förskollärare lyfts fram.

Både högskolepedagogiska grundkurser och temakur-

ser har getts för att lärarna ska få rätt verktyg och ökade för-

utsättningar att kunna integrera jämställdhetsperspektivet 

i utbildningarna. Förhoppningen är att lärarna kontinuerligt 

ska utvecklas och kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt 

gällande jämställdhet i sin undervisning, vilket medför att stu-

denterna lämnar högskolan med de färdigheter och kunska-

per som behövs för att integrera jämställdhet och genus i kom-

mande yrkesliv.

Under året har Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan 

genomfört aktiviteter och seminarier kring frågor om genus 

och jämställdhet. Till exempel har professor Jens Rudström vid 

Genusvetenskapliga institutionen i Lund föreläst om hur jäm-

ställdhet och genus påverkar arbetslivet. Utöver detta har ett 

seminarium genomförts med Jonas Ringström, universitetslek-

tor i kriminologi, där han presenterade möjligheter för att mot-

verka ojämlikheter samt hur maktbegreppet har använts och 

teoretiserats av samhällsvetenskapliga forskare.

Fördelningsmodellen för interna forskningsmedel justerades 

inför 2018. Bland annat har samverkansfaktorer nu vägts in och 

beaktats i modellen. Justeringarna har resulterat i att fler kvin-

nor blir beviljade mer strategiska medel och fördelningen av 

forskningsresurser motsvarar nu helt könsfördelningen bland 

forskarna.

Under 2018 var 75 procent av högskolans nyrekryterade och 

befordrade professorer kvinnor. Antal kvinnliga professorer 

(mätt i årsarbeten) var 39 procent, vilket är en ökning med tio 

procentenheter från 2017.
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4.7 Breddad rekrytering och 
breddat deltagande

Uppdrag enligt högskolelagen: Högskolorna skall aktivt 

främja och bredda rekryteringen till högskolan.

I Högskolan Kristianstads strategi (2015 – 2020) tydliggörs 

att högskolan välkomnar alla studenter och stödjer deras 

lärande, även studenter som ser högre utbildning som en näs-

tan oöverstiglig utmaning. I arbetet med att välkomna studen-

ter från studieovana miljöer är verksamheten för särskilt stöd 

central. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet ärenden relate-

rade till särskilt stöd med 30 procent, en trend som ligger i linje 

med utvecklingen på nationell nivå. År 2017 fick 275 studenter 

särskilt stöd, under 2018 fick cirka 360 studenter vid högskolan 

motsvarande stöd. Utvecklingen visar behovet av att öka hög-

skolans kompetens för att skapa breddat deltagande, vilket 

kommer att kräva resurser.  

Under våren 2018 hölls för första gången en kurs om bred-

dat deltagande på avancerad nivå för lärare på högskolan. 

Kursen Universell Design för Lärande är en del i arbetet med att 

stärka den högskolepedagogiska kompetensen hos högsko-

lans personal. Kursen kommer att erbjudas igen som en del av 

det högskolepedagogiska utbudet.

Under höstterminen 2018 har högskolans lärare, för att 

bättre kunna stötta studenterna i akademiskt skrivande, erbju-

dits en högskolepedagogisk kurs i språk- och skrivutveckling. 

Kursen kommer vara en återkommande del i det högskolepe-

dagogiska utbudet. 

Diskrimineringslagen stärktes 2015 när det gäller tillgänglig-

het. Därför har IKT-pedagogerna i samband med implemen-

teringen av den nya lärplattformen Canvas skapat lärresur-

ser som ska vara så tillgängliga som möjligt för alla. De ligger 

öppet på webben och arbete med Canvas förklaras både i 

text, i bilder och med hjälp av film.

Högskolan deltog vid NU2018, Sveriges nationella konfe-

rens om högskolepedagogik, där årets tema var Det akade-

miska lärarskapet. Vidare deltog personal från högskolan vid 

ISSOTL18, arrangerat av International Society of Scholarship of 

teaching and Learning. Temat var Towards a learning culture. 

Från hösten 2018 deltar en medarbetare från Högskolan Kris-

tianstad i Diskrimineringsombudsmannens arbetsgrupp för 

likabehandlingsfrågor i högskolan. 

4.8 Internationalisering
Uppdrag enligt högskolelagen: Högskolorna bör i sin verk-

samhet främja förståelsen för andra länder och för interna-

tionella förhållanden.

Med internationell rörlighet menas student- och personalut-

byte inom ramen för något av de utbytesprogram som Högsko-

lan Kristianstad deltar i. För studenter gäller det både studier 

utomlands och verksamhetsförlagd utbildning. Högskolans 

kandidatprogram inom datavetenskap och programutveck-

ling beviljades 2017 medel av Stiftelsen för internationalisering 

av högre utbildning (STINT) för att skapa en dubbelexamen till-

sammans med Hangzhou Dianzi University i Kina. Under 2018 

har arbetet med att anordna VFU-platser påbörjats och forsk-

ningssamarbete mellan lärosätena har inletts. Under 2018 har 

även studenter och lärare från båda länderna deltagit i utby-

ten inom ramen för projektet som ska pågå ytterligare ett år. 

Inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus+ beviljades 

högskolan för första gången medel för ett ICM, International 

Credit Mobility. Medel beviljades för ett samarbete mellan 

högskolans ekonomprogram och Hoa Sen University, Vietnam, 

och möjliggör finansiering för HKR-studenters utbyte.

För tredje året arrangerade högskolan det internationella 

kompetensprojektet Staff Training Week. I studiesyfte arbetade 

administrativ personal från olika europeiska lärosäten paral-

lellt med sina svenska kollegor på högskolan under en vecka. 

32 personer från 14 europeiska länder deltog. Under veckan 

fic  gästerna besöka olika avdelningar och på nära håll stu-

dera högskolans administrativa arbete och campusliv. Staff 

Training Week arrangerades i samband med högskolans inter-

nationella vecka. Veckan innehöll bland annat en kick-off för 

svenska studenter som ska studera eller göra praktik utom-

lands. I minglet bjöd internationella studenter på smakprov 

från sina hemländer, det hölls föreläsningar och genomfördes 

workshops kring temat internationalisering och globalisering.
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In- och utresande studenter inom utbyte: 

 2018 2017 2016 2015 2014

Utresande 1  57  61 76 58 55

andel kvinnor (%)  61  61 61 69 69

andel män (%)  39  39 39 31 31

Inresande  177  202 221 189 217

andel kvinnor (%)  74  69 64 66 64

andel män (%)  26 31 36 34 36

1inkluderar VFU (8 veckor eller mer), via International Office

Beviljade projekt och stipendier: 

 2018 2017 2016 2015 2014

Linnaeus-Palme- pro-
jekt, 1 år 3 3 2 4 4

Linnaeus-Palme- pro-
jekt, 2 år 2 1

Linnaeus-Palme-pla-
neringsresa 1 1

Linnaeus-Palme- sti-
pendier  6  6 8 8 4

andel kvinnor (%)  83  83 100 88 100

andel män (%)  17  17 0 12 0

MFS-stipendier (SIDA)  10  8 6 10 8

andel kvinnor (%)  80  75 67 70 88

andel män (%)  20  25 33 30 12

Erasmus-stipendier      

Lärare och TA-per-
sonal  16 18 17 17 9

andel kvinnor (%)  88  89 71 76 56

andel män (%)  12  11 29 24 44

Studenter  17  27 13 9 12

andel kvinnor (%) 41 59 85 89 58

andel män (%) 59 41 15 11 42

Resestipendier (HKR) 34 24 53 34 58

andel kvinnor (%) 79 71 62 74 71

andel män (%) 21 29 38 26 29

 

4.8.1 Studieavgiftsfi ansierad verksamhet: 

Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska den stud-

ieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovi-

sas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse 

för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventu-

ella påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga 

verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa anta-

let tredjelandstudenter som har deltagit i utbildning inom 

ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har 

skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och hög-

skolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har 

fungerat. Universitet och högskolor ska även redovisa anta-

let avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom sepa-

rat antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verk-

samheten har påverkats av detta.

Under 2018 betalade 72 studenter från tredje land studieav-

gift vid Högskolan Kristianstad. Intäkterna under året uppgick 

till 3 794 tkr. Från tredje land antogs 71 studenter inom utbytes-

avtal. Samarbetet med Migrationsverket har fungerat bra och 

har inte inneburit några nämnvärda förändringar jämfört med 

föregående år.

Studieavgiftsfi ansierad verksamhet

 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter (tkr) 3 794  3 424 3 671 3 536 3 015

Antal betalande tred-
jelandsstudenter 72  77 80 81 65

andel kvinnor (%) 31  25 30 30 35

andel män (%) 69  75 70 70 65

Antal antagna 
tredjelandsstudenter 
i utbildning inom 
utbytesavtal

 71 86 100 98 116

andel kvinnor (%)  77  78 73 69 68

andel män (%)  23  22 27 31 32

Totalt tredjelandsstu-
denter 143  163 180 179 181

andel kvinnor (%) 54  53 54 57 56

andel män (%) 46  47 46 43 44
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5. Medarbetare
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5.1 Prioriterade satsningar 2018
Under året har arbetet fortsatt med att tydliggöra och kart-

lägga fakulteternas och förvaltningens behov av stöd och ser-

vice. Utgångspunkten har varit att tydliggöra hur avdelningen 

kan stödja högskolans chefer i arbetsgivarfrågor och skapa 

rätt förutsättningar för cheferna att utöva sitt ledarskap. Detta 

har skett inom ramen för HR-avdelningens uppdrag och i dia-

log med fakultets- och förvaltningsledningarna. Målet är att 

stärka och förtydliga ledarskapet genom att utarbeta och ge 

cheferna de verktyg de behöver för att kunna ta det ansvar 

och utföra de arbetsuppgifter som ledarrollen innebär.

Arbetet har fortskridit med att säkerställa en ändamålsenlig 

balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service för hög-

skolans lönerelaterade tjänster. I syfte att undersöka behovet 

av utvecklingsinsatser genomfördes en kartläggning av löne-

hanteringen. Genom implementering av framtagen hand-

lingsplan har arbetet fokuserats på att tydliggöra processer, 

roller och ansvar inom den lokala lönehanteringen och gent-

emot Statens servicecenter. 

Cheferna på högskolan har under året genomgått ett ledar-

skapsprogram med syfte att utveckla förståelsen för uppdra-

get som chef, och att leda andra utifrån chefs-, ledarskaps- 

och den coachande rollen. Med syfte att bibehålla en god 

arbetsmiljö har även kompetenshöjande insatser kring arbets-

miljöfrågor fortsatt. Insatserna har riktats mot chefer med per-

sonalansvar och mot skyddsorganisationen.

En medarbetarundersökning genomfördes under året via 

leverantören Quicksearch, med en svarsfrekvens på 71 pro-

cent. Utifrån resultatet från undersökningen har respektive 

avdelning tagit fram handlingsplaner. HR-avdelningen har 

under året även anställt en strateg för att stärka arbetet med 

att öka högskolans attraktivitet som arbetsgivare.

 5.2 Personalsammansättning 
Vid utgången av 2018 hade högskolan 497 anställda beräk-

nat i årsarbetskraft. Av dem var 69 procent undervisande och 

forskande personal och 31 procent administrativ och teknisk 

personal. Av de 342 årsarbetare som undervisade under året 

var 170 medarbetare disputerade, vilket innebär att 50 procent 

av högskolans totala undervisande personal har en forskarut-

bildningsexamen. Bland män som undervisade var andelen 

disputerade 47 procent, medan motsvarande bland kvinnor 

var 53 procent.

Totalt fanns 31 chefer (inkluderat tillförordnade) i verksam-

heten vid årets utgång. Av dem var 18 kvinnor och 13 män, vil-

ket motsvarar 58 procent kvinnor och 42 procent män. I förhål-

lande till de totalt antal anställda vid högskolan var andelen 

chefer tre  procent för kvinnor och två procent för män.   

Antal årsarbetskrafter 1, 2

 2018 2017 2016 2015 2014

Lärarpersonal  342  329 348 358 352

andel kvinnor (%)  61  59 62 64 62

andel män (%)  39  41 38 36 38

Disputerad lärarper-
sonal  170  174 166 178 178

andel kvinnor (%)  53  53 48 53 52

andel män (%)  47  47 52 47 48

Ej disputerad lärarper-
sonal  172  155 181 180 174

andel kvinnor (%)  68  66 72 74  

andel män (%)  32  34 28 26  

Administrativ och 
teknisk personal  155  155 143 151 142

andel kvinnor (%)  68  67 65 67 67

andel män (%)  32  33 35 33 33

Totalt antal årsar-
betskrafter  497  484 491 509 494

andel kvinnor (%)  63  62 63 64  

andel män (%)  37  38 37 36  

1 I tabellen kan avrundningsfel förekomma. Summan av personalkate-
gorierna behöver inte överensstämma helt med totalen. 

2 Högskolan bytte 2015 personal- och lönesystem. I samband med 
det följde inte historiken med från det tidigare systemet. Därför saknas 
vissa uppgifter i tabellen. Företrädesvis gäller det fördelningen mellan 
kvinnor och män.
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5.3 Kompetensförsörjning
Återrapporteringskrav enligt förordningen om årsre-

dovisning och budgetunderlag (FÅB): Myndigheten ska 

redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa 

att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses 

i 1 § första stycket. I redovisningen ska det ingå en bedöm-

ning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har 

bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. Redovisningen 

bör avse de sammantagna åtgärder som vidtagits i förhål-

lande till verksamhetens kompetensbehov på kort och lång 

sikt. 

Under året har medarbetare på fakulteterna utarbetat strate-

giska kompetensförsörjningsplaner som kommer att faststäl-

las 2019. Syftet med planerna är att säkerställa verksamheter-

nas långsiktiga bemanningsbehov av personal med rätt kom-

petens. Planerna innehåller en nulägesbeskrivning av perso-

nalstyrkan, en sammanställning över rekryteringsbehovet och 

en handlingsplan. 

Genom arbetet med kompetensförsörjningsplanerna har 

behovet av att rekrytera kompetens som främjar koppling-

arna mellan utbildning, forskning och samverkan tydliggjorts. 

I planerna förtydligas även vilka ämnesområden som har 

över- och underskott av kapacitet, vilket ger bättre förutsätt-

ningar för den långsiktiga planeringen av kompetensutveck-

ling. Kompetensförsörjningsplanerna förväntas även ge bättre 

förutsättningar för ökad kunskapsöverföring, dels mellan en 

avgående och tillträdande avdelningschef och dels mellan 

avdelningschef och medarbetare. 

Bakgrunden till detta arbete är att högskolan kontinuerligt, 

långsiktigt och systematiskt behöver arbeta med att säker-

ställa goda kunskapsmiljöer. Detta för att säkra en långsiktig 

och kontinuerlig utveckling av högskolans utbildningar, forsk-

ning och samverkan med det omgivande samhället. Genom-

arbetade och väl förankrade kompetensförsörjningsplaner 

skapar en bra grund för att kunna fortsätta attrahera, rekry-

tera, utveckla, behålla och engagera duktiga medarbetare. 

Det är en förutsättning för en framgångsrik personal- och kom-

petensförsörjning. 

5.4 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro (i procent av tillgänglig arbetstid) 

2018 2017 2016 2015 2014

Sjukfrånvaro totalt  4,0  4,7 4,6 2,8 2,6

kvinnor  4,9  6,0 5,1 3,1 3

män  2,6  2,5 3,7 2,3 1,8

Sjukfrånvaro som över-
stiger 60 dagar (% av 
total sjukfrånvaro)

 69,2  76,7 66,9 60,9 63,5

Sjukfrånvaro 29 år eller 
yngre  1,5  3,8 2,6 1 1

Sjukfrånvaro 30-49 år  3,8  4,3 3,6 2 2,2

Sjukfrånvaro 50 år eller 
äldre  4,4  5,1 5,1 3,4 3,1
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5.5 Jämställdhet och lika villkor
Högskolan Kristianstad ska präglas av en öppenhet för olik-

het och mångfald där alla medarbetare ska känna sig trygga. 

Som arbetsgivare vill högskolan erbjuda en attraktiv arbets-

plats där alla kan göra skillnad och där den kvalitet som mång-

fald tillför verksamheten tas tillvara och värdesätts. 

Under året har en arbetsgrupp tagit fram en policy och 

handlingsplan för lika villkor, som kommer att tas upp för beslut 

under 2019. HR-avdelningen har tillsammans med de fackliga 

organisationerna även gjort en arbetsvärdering och en löne-

kartläggning, inga oskäliga löneskillnader framkom.

5.5.1 Könsfördelning bland nyrekryterade 
professorer

Återrapporteringskrav: Under perioden 2017–2019 är mål-

sättningen att 51 procent av högskolans nyrekryterade pro-

fessorer ska vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade pro-

fessorer och gästprofessorer, men inte adjungerade pro-

fessorer.

Befordrade och nyanställda professorer

 2018 2017 2016 2015 2014

Antal  4  3  2 2 3

antal kvinnor  3  2  1 0 0

antal män  1  1  1 2 3
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6. Väsentliga uppgifter
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Utbildning och forskning 1 2018 2017 2016 2015 2014

Totalt antal helårsstudenter(hst) 2 5 338 5446 5 247 5 058 5 038

andel kvinnor (%) 72 72 72 71 71

andel män (%) 28 28 28 29 29

Kostnad per helårsstudent (tkr) 79 75 73 77 79

Totalt antal helårsprestationer 2 4 335 4296 4 132 4 065 4 017

andel kvinnor (%) 74 74 73 73 73

andel män (%) 26 26 27 27 27

Kostnad per helårsprestation (tkr) 98 95 92 96 99

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2 72 77 80 81 65

andel kvinnor (%) 31 25 30 30 35

andel män (%) 69 75 70 70 65

Totalt antal nyanställda doktorander 3 7 1 2 3 2

andel kvinnor (%) 100 100 100

andel män (%) 0 0 0

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 30 27 35 26 33

andel kvinnor (%) 90 82 86 77 73

andel män (%) 10 18 14 23 27

Totalt antal doktorander med doktorandanställning 3 (årsarb.) 24 10 15 17 19

andel kvinnor (%) 92 90 87 76

andel män (%) 8 10 13 24

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag 3 0 0 0 2 0

andel kvinnor (%) 0 0 0

andel män (%) 0 0 0

Totalt antal doktorsexamina 3 4 8 3 2 6

andel kvinnor (%) 75 75 67

andel män (%) 25 25 33

Totalt antal licentiatexamina 3 2 0 1 1 2

andel kvinnor (%) 100 0 100

andel män (%) 0 0 0

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 134 136 114 123 100

andel kvinnor (%) 52 54 45 54 46

andel män (%) 48 46 55 46 54

andel samproduktioner 4 76 75 76 66 60

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) 512 508 584 510 618

Personal 1 ,4

Totalt antal årsarbetskrafter 497 484 491 509 495

andel kvinnor (%) 63 62 63 64

andel män (%) 37 38 37 36

Medelantal anställda 5635 519 528 547 555

andel kvinnor (%) 62 61 63 63 64

andel män (%) 38 39 37 37 36

Totalt antal lärare (årsarb.) 342 329 348 358 353

andel kvinnor (%) 61 59 62 64 62

andel män (%) 39 41 38 36 38

Antal disputerade lärare (årsarb.) 170 174 166 178 171

andel kvinnor (%) 53 53 48 53 52

andel män (%) 47 47 52 47 48

Antal professorer (årsarb.) 27 25 26 21 21

andel kvinnor (%) 39 28 27 33 34

andel män (%) 61 72 73 67 66

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 546 501 487 496 473

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 462 432 420 430 411

andel anslag (%) 86 87 86 85 86

andel externa intäkter (%) 14 13 14 15 14

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 83 69 67 63 62

andel anslag (%) 76 77 79 75 76

andel externa intäkter (%) 24 23 21 25 24

Kostnader totalt (mnkr) 531 504 478 484 488

andel personal (%) 72 68 72 71 70

andel lokaler (%) 10 12 9 10 12

Lokalkostnader per kvm 6 (kr) 1564 1504 1 304 1 351 1 463

Balansomslutning (mnkr) 274 261 267 258 238

varav oförbrukade bidrag 27 23 22 22 20

varav årets kapitalförändring 13,9 -3 8 9 -16

varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 101 86 90 82 73

1 Högskolan bytte 2015 per-
sonal- och lönesystem. I sam-
band med det följde inte his-
toriken med från det tidigare 
systemet. Därför saknas vissa 
uppgifter i tabellen.

2 Exklusive uppdragsutbild-
ning. Prestationer för decem-
ber föregående år är inklude-
rade.

3  Högskolan Kristianstad sak-
nar examensrättigheter för 
forskarutbildning, doktoran-
derna är antagna vid andra 
lärosäten. Genomsnittlig stu-
dietid redovisas ej eftersom 
högskolan inte utfärdar dok-
tors- eller licentiatexamina.

4 Med samproducerade 
publikationer menas veten-
skapliga arbeten produce-
rade i samarbete mellan Hög-
skolan Kristianstad andra 
lärosäten/institutioner/före-
tag.  

5 Från och med årsredovis-
ningen 2018 använder HKR 
arbetsgivarverkets siffra, 
därav differensen mot föregå-
ende år.

6 Lokalkostnader enligt resul-
taträkning i förhållande till den 
totala lokalytan.
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7. Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning
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7.1.1 Forskning 
Vid utgången av 2017 hade Högskolan Kristianstad ett myn-

dighetskapital för anslagsfinansierad forskningsverksamhet 

om 3 Mkr. Inför 2018 utökades forskningsanslaget med ca 

10 Mkr vilket verksamheten ännu inte har hunnit anpassa sig 

till. Detta har medfört att överskottet av forskningsanslaget vid 

utgången av 2018 uppgick till 15 Mkr. Det totala överskottet 

för forskningsverksamheten uppgick till 18 Mkr. Forskningsverk-

samheten är därmed väl rustad för att utvidgas till att i framti-

den även hantera forskarutbildning. 

7.1.2 Utbildning 
Högskolan Kristianstad har under 2018 liksom flera år tidigare 

haft ett högt söktryck. Högskolan har tidigare haft en överpro-

duktion av utbildningsplatser och har därmed utbildat studen-

ter utan att erhålla ersättning för dem. Resultatet för grundut-

bildningen uppgår 2018 till -8,6 Mkr, vilket skall jämföras med 

-16 Mkr 2017. Högskolan har aktivt försökt att anpassa verk-

samheten efter anslagstaket och kan för år 2018 konstatera 

en överproduktion om 4 Mkr, vilket skall jämföras med 18 Mkr 

för 2017. Till maximalt anslagssparande återstår nu endast 

1,3 Mkr och verksamhetsanpassningen till takbeloppet fort-

sätter under 2019.  

7.1.3 Avgiftsfinansierad verksamhet 
Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett ackumulerat 

överskott om 31 Mkr. Målet för Högskolan Kristianstad är att 

sett över tid ta ut avgifter med full kostnadstäckning för varje 

avgiftsfinansierad verksamhet. Under några år har uppdrags-

utbildningarna genererat ett överskott, vilket 2018 uppgick till 

9 Mkr. Främst är det tidsbegränsade projekt med Skolverket 

som genererar överskott med anledning av Skolverkets pris-

sättning per student. Sett i ett längre tidsperspektiv plane-

rar högskolan för att den avgiftsfinansierade verksamhetens 

intäkter och kostnader skall uppgå till samma belopp.  

7.1.4 Myndighetskapital 
Högskolan Kristianstad har i dag ett myndighetskapital om 

101 mkr, vilket ger oss manöverutrymme för strategiska sats-

ningar och dimensionering av utbildningsverksamheten 

framåt. 

Intäktsfördelning 

Övrigt 2%
Bidrag 4%

Uppdrag 9% 

Forskningsanslag 12%

Grundutbildningsanslag 73%

Kostnadsfördelning 

Avskrivningar 3%

Lokaler 12%

Övrig drift 17%

Personal 68%

Kapitalförändring 2013-2018 (Mkr)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Intäkter 546 501 487 493 473 470 

Kapitalförändring 14 -3 8 9 -16 -7 

Myndighetskapita 101 86 90 77 69 84 

8.1 Förvaltningsberättelse
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7.2 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och 

förordningen (2000:653) om redovisning av studier med mera 

vid universitet och högskolor. Högskolor och universitet har 

undantag från: 

• bestämmelsen om avräkning av anslagsmedel enligt 5, 

16, och 18 § anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning 

mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till 

lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i sam-

band med de månatliga utbetalningarna till respektive 

lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 

• 1 § anslagsförordningen (1996:1189) på så sätt att lärosä-

tet får överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbe-

lopp (anslagssparande) till ett värde av högst tio procent 

av takbeloppet till efterföljande budgetår, utan att särskilt 

begära regeringens medgivande. 

• bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att 

årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsentliga 

uppgifter. Universitet och högskolor ska i stället lämna upp-

gifter enligt bilaga Väsentliga uppgifter. 

• bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förord-

ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-

lag.  

• bestämmelsen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) 

om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredo-

visningen upprätta och till regeringen lämna en finansie-

ringsanalys. 

• kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap 

och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa 

en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet 

med risk- och sårbarhetsanalys. 

• 5 och 7 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om 

finansiering av anläggningstillgångar. En anläggnings-

tillgång som används i myndighetens verksamhet får helt 

eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från 

icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från stat-

liga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har till-

delats för ändamålet. 

7.2.1 Fordringar och skulder 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det 

belopp varmed de beräknas bli inbetalda. I de fall faktura eller 

motsvarande handling inkommit efter fastställd brytdag eller 

där fordrings- eller skuldbeloppet inte är känt vid brytdagen, 

redovisas beloppet som periodavgränsningspost. Belopps-

gräns för periodisering är 20 tkr. 

7.2.2 Periodisering av projekt 
Uppdrags- och bidragsfinansierad verksamhet redovisas i pro-

jektform. På projekten bokförs intäkter och direkta kostnader 

samt OH-kostnader beräknade på direkta löner. Nettot mel-

lan intäkter och kostnader periodiseras. Periodiseringen sker 

antingen som förutbetalda intäkter eller upplupna intäkter. 

7.2.3 Successiv vinstavräkning 
Vid uppdrag till fast pris ska successiv vinstavräkning enligt 

huvudregeln tillämpas för ett aktuellt projekt som avslutas 

under nästkommande år och om den beräknade vinstavräk-

ningen överstiger 100 000 kr. 

7.2.4 Anläggningstillgångar 
Inventarier med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en 

livslängd på minst 3 år bokförs som anläggningstillgång. För 

immateriella anläggningstillgångar samt förbättringsutgifter 

på annans fastighet gäller gränserna 100 tkr och 3 år. Avskriv-

ning sker från den månad som tillgången införskaffas. De 

avskrivningstider som används är 3, 5 och 10 år.

7.2.5 Finansiering av 
anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar finansieras med lån hos Riksgäldskon-

toret. Lånet justeras varje halvår avseende nyinvesteringar och 

amorteringar.  

7.2.6 Redovisning av lönekostnader 
Lönekostnader och underlag för semesterskuld beräknas i 

lönesystemet Primula. De intjänade men ej uttagna semester-

dagarna vid årsskiftet redovisas som semesterskuld i balans-

räkningen. Den övertid som uppstår vid avstämning av lärar-

personalens arbetstid bokförs som skuld i balansräkningen 

och om övertidskostnad i resultaträkningen. Kostnaden för sär-

skilda delpensionsavtalet för personer som fyllt 61 år samt för 

personalreduktion har bokförts som skuld i balansräkningen. 

7.2.7 Andelar i dotterföretag 
Koncernredovisning upprättas ej enligt förvärvsmetoden 

enligt årsredovisningslag (1995:1554). Istället redovisas Hög-

skolans andelar i dotterföretag enligt anskaffningsvärdemeto-

den till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga vär-

det. För att fastställa det verkliga värdet används dotterföreta-

gets senaste fastställda årsredovisning. 

7.2.8Transfereringar 
Inbetalda bidrag som förmedlas vidare till bidragstagare utan 

att Högskolan erhåller någon egentlig motprestation från 

bidragstagaren, redovisas under transfereringar. 
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7.3 Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2018-01-01-  

2018-12-31
2017-01-01-  
2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 460 429  426 235 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 61 646  55 186 

Intäkter av bidrag 3 23 286  19 319 

Finansiella intäkter 4 142  149 

Summa verksamhetens intäkter 545 503  500 889 

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -381 539  -358 969 

Kostnader för lokaler 6 -51 284  -49 244 

Övriga driftkostnader 7 -86 150  -85 686 

Finansiella kostnader 8 -1 064  -1 040 

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -10 160  -9 363 

Summa verksamhetens kostnader -530 197  -504 302 

Verksamhetsutfall 15 306  -3 414 
Resultatandelar i hel- & delägda företag 10 -1 398  -86 

Transfereringar 11

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 500  610 

Medel som erhållits från myndighter för finansiering av bidrag 3 706  3 370 

Övriga erhållna medel för fin nsiering av bidrag 4 372  558 

Lämnade bidrag -8 578  -4 538 

Saldo transfereringar 0  0 

Årets kapitalförändring 12 13 908  -3 500 
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7.4 Balansräkning

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 1 395 2 511 

Summa immateriella anlggningstillgångar 1 395 2 511 

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 6 775 8 102 

Maskiner ,inventarier,installationer mm. 19 194 19 066 

Summa materiella anläggningstillgångar 25 968 27 168 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i hel- och delägda företag 15 3 133 4 532 

Summa fin nsiella anläggningstillgångar 3 133 4 532 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 10 012 10 710 

Fordringar hos andra myndigheter 17 8 685 11 912 

Övriga kortfristiga fordringar 113 22 

Summa kortfristiga fordringar 18 811 22 643 

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 18 14 384 13 776 

Upplupna bidragsintäkter 19 5 697 2 049 

Övriga upplupna intäkter 20 1 373 845 

Summa periodavgränsningsposter 21 454 16 670 

Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 21 0 0 

Summa avräkning med statsverket 0 0 

Kassa och bank

Behållning räntekonto i  riksgäldskontoret 22 203 849 187 212 

Kassa , postgiro,bank 1 1 

Summa kassa och bank 203 850 187 213 

Summa tillgångar 274 611 260 738 

Kapital och skulder 
Myndighetskapital 23

Statskapital 5 130 5 000 

Resultatandelar i hel- & delägda företag -468 -382 

Balanserad kapitalförändring 81 940 85 354 

Årets kapitalförändring enl resultaträkningen 13 908 -3 500 

Summa myndighetskapital 100 509 86 472 

Avsättningar 24

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 738 5 968 

Avsättningar för lokalt omställningsarbete 3 557 2 815 

Summa utgående avsättning 9 296 8 783 

Skulder m.m.

Lån i riksgäldskontoret 25 28 423 28 142 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 26 14 397 13 461 

Leverantörsskulder 27 11 552 15 559 

Övriga kortfristiga skulder 28 6 160 5 750 

Summa skulder m.M. 60 532 62 912 

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 29 46 416 42 267 

Oförbrukade bidrag 30 26 676 23 427 

Övriga förutbetalda intäkter 31 31 180 36 877 

Summa periodavgränsningsposter 104 273 102 571 

Summa  kapital och skulder 274 611 260 738 
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Not 1 Intäkter av anslag 2018-12-31 2017-12-31

Anslag forskning 63 057 53 466 

Anslag grundutbildning 397 872 373 379 

Avgår transfereringar -500 -610 

Summa intäkter av anslag 460 429 426 235 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Uppdragsforskning 3 108 1 716 

Uppdragsutbildning 46 126 41 095 

Beställd utbildning 454 69 

Högskoleprov 549 512 

Tandvårdsklinik 997 1 256 

Reavinst anläggningstillgångar 0 0 

Summa intäkter av avgifter och ersättningar 51 234 44 648 

4 § avgiftsförordningen:

Tidskrifter och andra publikationer 19 20 

Informations-och kursmateriel 76 76 

Konferenser/kurser 98 126 

Lokaler 571 615 

Offentlig inköps/resurssamordning 628 1 487 

Konsultuppdrag 2 116 1 238 

Föreläsare/föredragshållare 510 959 

Övrigt 118 155 

Summa 4 § avgiftsförordningen 4 136 4 676 

7.6 Noter till resultat- och balansräkning

Redovisning anslag (tkr)   

Anslag
Ingående 
överf belopp

Årets tilldelning enl. 
regleringsbrev Omdisponering Indragning

Totalt disponi-
belt belopp Utgifter

Utgående 
överf. belopp

Nomenk.  benämning

16:02:047:AP1 Utbildnings på 
grundnivå och avancerad 
nivå (takbelopp)

397 872 397 872 -397 872

16:02:048:AP1 Forskning och 
utbildning på forskarnivå 
(basresurs)

63 057 63 057 -63 057

Summa 460 929 460 929 -460 929

I regleringsbrevet finns villkoret att kostnad för personskadeförsäkring får belasta anslaget med max 24 kronor per helårsstudent. Kostnaden för 
Högskolan Kristianstad uppgår till 8,23 kronor per helårsstudent.        

7.5 Anslagsredovisning
2018 (2018-01-01 - 2018-12-31)
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2018-12-31 2017-12-31

Intäkter av andra ersättningar

Biblioteksverksamhet 107 103 

Vidarefakturering lön till dotterbolag 1 808 1 819 

Övriga 568 516 

Summa intäkter av andra ersättningar 2 483 2 438 

Intäkter av avgifter och ersättningar - tjänsteexport

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 3 794 3 424 

Summa tjänsteexport 3 794 3 424 

Summa avgifter 61 646 55 186 

Anledningen till ökningen på uppdragsutbildning är att uppdragen avslutas i 
snabbare takt än tidigare

Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

Verksamhet
Över/underskott 
tom 2016

Över/underskott 
2017 Intäkter 2018 Kostnader 2018

Över/underskott 
2018

Ack. Över-/
underskott, 
Utgående 2018

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning -3 020 0  454  -454  0 -3 019

Uppdragsutbildning 23 593 6 951  46 126  -37 011  9 115 39 659

Utbildning av stu-
dieavgiftsskyldiga 
studenter

12 0  3 794  -3 794  0 12

Summering 20 585 6 951 50 374 -41 259 9 115 36 652

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning -3 292 -4  3 108  -3 353  -245 -3 542

Summering -3 292 -4 3 108 -3 353 -245 -3 542

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Tandvårdsklinik -831 -243  997  -1 327  -330 -1 403

Högskoleprovet -182 -232  549  -825  -277 -691

Summering -1 012 -475 1 546 -2 152 -606 -2 094

Avgiftsfi ansierade verksamheters påverkan på myndighetskapitalet 2018  2017 

Ingående balans 22 752  16 281 

Årets över/underskott 8 264  6 471 

Utgående ackumule-
rade över/underskott 31 016  22 752 
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Not 3 Intäkter av bidrag 2018-12-31 2017-12-31

Specifikation inomstatliga bidragsgivare

Arbetsförmedlingen 492 546 

Havs & vattenmyndigheten 0 1 774 

Försäkringskassan 151 0 

Formas 298 386 

Forte 516 206 

Kammarkollegiet 2 115 1 817 

Naturvårdsverket 2 437 1 199 

UHR 1 041 953 

Övriga universitet & högskolor 2 020 3 044 

Vinnova 1 169 1 028 

Vetenskapsrådet 3 928 1 445 

Övriga statliga 231 470 

Summa inomstatliga bidragsgivare 14 396 12 869 

Ökningen från Vetenskapsrådet beror på två nya projekt på drygt 1 Mkr var för 
forskarskola respektive Matematikens betydelse i gymnasiet

Specifikation utomstatliga bidragsgivare

EU 1 518 932 

KK stiftelsen 572 

Kommuner 225 188 

Region Skåne 4 008 3 001 

Övriga utomstatliga 2 567 2 329 

Summa utomstatliga bidragsgivare 8 890 6 450 

Summa intäkter av bidrag 23 286 19 318 

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 142 149 

Summa finansiella intäkter 142 149 

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter 

pensionspremier och andra avgifter 249 043 238 516 

Varav arvode till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal 6 278 5 282 

Övriga personalkostnader 132 496 120 453 

Summa kostnader för personal 381 539 358 969 

Ökningen av personalkostnader beror på förutom löneökningar och fler anställ-
da främst på kostnader för uppsagd personal på drygt 4 Mkr

Not 6 Lokalkostnader

Lokalhyra 44 404 43 823 

El 1 355 1 071 

Lokalvård/renhållning 3 563 3 262 

Övriga lokalkostnader 1 961 1 089 

Summa lokalkostnader 51 284 49 244 
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Not 7 Övriga driftskostnader 2018-12-31 2017-12-31

Kostnad för VFU-platser 13 820 12 553 

Utbildningskonsulter 4 627 5 568 

Övriga driftskostnader 67 703 67 566 

Summa övriga driftskostnader 86 150 85 686 

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 977 989 

Övriga fin nsiella kostnader 87 51 

Summa finansiella kostnader 1 064 1 040 

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar 10 160 9 363 

Nedskrivningar 0 0 

Summa avskrivningar och nedskrivningar 10 160 9 363 

Not 10 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotterföretag -1 398 -86 

Summa resultat från andelar i dotterföretag -1 398 -86 

 Resultatet avser det helägda dotterbolaget Högskolan Kristianstad Holding AB. 
(resultat för 2017)

Not 11 Lämnade bidrag

EU-medel 3 497 1 682 

Linnaeus Plame 303 230 

Erasmus 257 346 

MFS 291 245 

Blekinge Tekniska Högskola 2 000 0 

UHR och SI 791 523 

Studentkåren 1 092 1 060 

Övriga 346 451 

Summa avskrivningar och nedskrivningar 8 578 4 538 

Ökningen av EU-medel beror på att vi har ett nytt projekt där medel transfereras 
till andra deltagare. BTH består av flytt av ett projekt dit.

Not 12 Årets kapitalförändring

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag -1 398 -86 

Grundutbildning exklusive uppdragsutbildning -8 563 -16 073 

Uppdragsutbildning 9 115 6 951 

Summa utbildning 552 -9 122 

Forskning exklusive uppdragsforsking 14 999 5 712 

Uppdragsforskning -245 -5 

Summa forskning 14 754 5 707 

Summa kapitalförändring 13 908 -3 501 
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Not 13 Imateriella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31

Dataprogram - IB inköp 11 934 11 384 

Dataprogram - årets inköp 0 550 

Förändring avseende ingående inköp 0 0 

IB avskrivningar dataprogram -9 422 -8 272 

Förändring ackumulerade avskrivningar avseende utrangering 0 0 

Årets avskrivningar dataprogram -1 116 -1 151 

Bokfört värde imateriella anläggningstillgångar 1 395 2 511 

Not 14 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutg på annans fastighet - IB inköp 41 862 40 979 

Förbättringsutg på annans fastighet - årets inköp 1 049 884 

Förändring avseende ingående inköp 0 0 

IB avskrivningar förb. Fastighet -33 760 -31 648 

Förändring ackumulerade avskrivningar avseende utrangering 0 0 

Årets avskrivningar förb. Fastighet -2 376 -2 112 

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 6 775 8 102 

Anskaffning konst (statens konstråd)  - IB inköp 0 0 

Anskaffning konst (statens konstråd)  - årets inköp 130 

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 130 8 102 

Maskiner och andra tekniska anl - IB inköp 52 398 49 623 

Förändring Ackumulerade inköp avseende utrangering 0 0 

Maskiner och andra tekniska anl - årets inköp 1 597 2 775 

IB avskrivningar Maskiner och andra tekniska anl -46 270 -43 794 

Förändring ackumulerade avskrivningar avseende utrangering 0 0 

Årets avskrivningar Maskiner och andra tekniska anl -2 532 -2 475 

Bokfört värde maskiner och andra tekniska anläggningar 5 193 6 129 

Datorer och kringutrustning - IB inköp 27 228 25 608 

Förändring Ackumulerade inköp avseende utrangering 0 0 

Datorer och kringutrustning - årets inköp 3 179 1 619 

IB avskrivningar Datorer och kringutrustning -23 251 -21 459 

Förändring ackumulerade avskrivningar avseende utrangering 0 0 

Årets avskrivningar Datorer och kringutrustning -2 372 -1 792 

Bokfört värde datorer och kringutrustning 4 784 3 975 

Bilar och andra transportmedel -IB inköp 564 564 

Bilar och andra transportmedel - årets inköp 215 0 

IB avskrivningar Bilar och andra transportmedel -549 -523 

Årets avskrivningar Bilar och andra transportmedel -26 -26 

Bokfört värde bilar och andra transportmedel 204 15 

Övriga inventarier - IB inköp 66 072 65 038 

Övriga inverntarier - årets inköp 1 674 1 034 

IB avskrivningar Övriga inventarier -57 126 -55 320 

Årets avskrivningar Övriga inventarier -1 738 -1 806 

Bokfört värde övriga inventarier 8 882 8 946 
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2018-12-31 2017-12-31

Totalt materiella anläggningstillgångar

IB inköp 188 124 181 822 

Årets inköp 7 844 6 311 

Förändring Ackumulerade inköp avseende utrangering 0 0 

Ackumulerade avskrivningar IB -160 956 -152 750 

Förändring ackumulerade avskrivningar avseende utrangering 0 0 

Årets avskrivningar -9 044 -8 212 

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 25 968 27 169 

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar

Beloppet avser endast anskaffningsvärdet av det helägda 

dotterbolaget Högskolan Kristianstad Holding AB.(556648-0181) 5 000 5 000 

IB ackumulerat resultat -468 -382 

Årets uppskrivning/nedskrivning vilket motsv. årets resultat -1 398 -86 

Summa fi ansiella anläggningstillgångar 3 133 4 532 

Antal andelar se not 10

Not 16 Kundfordringar

Kundfordringar 10 012 10 710 

Summa kundfordringar 10 012 10 710 

 Varav Uppdrag AB 9 243 9 390 

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter

Kundfordringar statliga 3 416 5 852 

Moms och skatter 5 269 6 060 

Summa fordringar andra myndigheter 8 685 11 912 

Minskningen av kundfordringar beror på en minskning av kundfordringar mot 
Skolverket. Bland annat fanns en faktura 2017 på 2,8 Mkr

Not 18 Periodavgränsningsposter - förutbetalade kostnader

Förutbetalade hyreskostnader 11 091 10 287 

Förutbetalade kostnader statliga myndigheter 27 230 

Övriga förutbetalda kostnader 3 265 3 259 

Summa förutbetalade kostnader 14 384 13 776 

Not 19 Periodavgränsningsposter - upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter statliga myndigheter 1 002 742 

Icke-statliga upplupna bidragsintäkter 4 695 1 308 

Summa upplupna bidragintäkter 5 697 2 049 

Skillnaden består till största delen av ett bidrag från Region Skåne på drygt 3 Mkr 
avseende Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan
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Not 20 Periodavgränsningsposter - övriga upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Pågående uppdrag 1 373 845 

Summa övriga upplupna intäkter 1 373 845 

Not 21 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

-Redovisat mot anslag 460 929 426 845

-Anslagsmedel som tillförts räntekontot -460 929 -426 845 

Utgående balans -0 -0 

Not 22 Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 203 849 187 212 

Kontantkassa 1 1 

Summa kassa och bank 203 850 187 213 

Högskolan har ingen beviljad kredit på räntekonto för 2018

Not 23 Myndighetskapital

Statskapital holdingbolag 5 000 5 000 

Staskapital Konst Statens Konstråd 130 

Resultatandelar i hel- & delägda företag -468 -382 

Balanserad kapitalförändring 81 940 85 354 

Årets Kapitalförändring enl resultaträkningen 13 908 -3 500 

100 509 86 472 

Kapitalförändring per område

Balanserad 

kapitalförändring (A)

Årets kapital 

förändring (B)

Summa (A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 54 463 -8 563  45 900 

Uppdragsverksamhet 27 743 9 115  36 858 

Summa 82 206 552  82 758 

Forskning

Utbildning på forskarnivå och forskning 3 030 14 999  18 029 

Uppdragsforskning -3 297 -245  -3 542 

Summa -267 14 754  14 487 

Totalbelopp  utbildning och forskning 81 939 15 305 97 245

Statskapital  4 532 -1 398  3 134 

Statskapital Statens Konstråd 0 130  130 

Summa Statskapital 4 532 -1 268 3 264

Summa Myndighetskapital 86 471 14 037  100 509 

Ib har justerats med 37 tkr pga att ub 17 var fel
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Förändring av myndighetskapital

Statskapital

Resultat-

andelar i hel- 

och delägda 

företag

Balanserad 

kapitalförändring, 

anslagsfinansierad 

verksamhet

Balanserad 

kapitalförändring 

avgiftsbelagd 

verksamhet

Kapital-

förändring 

enligt resultat-

räkningen

Summa

Utgående Balans 2017 5 000 -382 69 074 16 281 -3 500 86 474

A. Ingående balans 2018 5 000 -382 69 074 16 281 -3 500 86 474

Föregående års kapitalförändring -86 6 946 -10 361 3 500 0

Årets kapitalförändring 13 908 13 908

B. Summa Årets förändring 130 -86 6 946 -10 361 17 408 13 908

C. Utgående balans 2018 5 130 -468 76 020 5 920 13 908 100 510

Överskottet inom uppdragsverksamheten har ackumulerats under flertalet år. Högskolan Kristianstad har aldrig 
haft som avsikt att denna verksamhet över lång tid skall generera överskott. Under år 2016 inleddes ett arbete 
med att bygga upp två nya samverkansplattformar. Dessa syftar bland annat till att forskningsanknyta samt 
förbättra kvaliteten på uppdragsutbildningen. Ansamlat kapital från den avgiftsbelagda verksamheten ska 
under kommande år användas för att bygga upp dessa plattformar inom områdena lärande och företagande. 
Högskolan har sedan tidigare en forskningsplattform inom hälsoområdet.

Not 24 Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsätting 5 968 6 047 

Årets avsättning -5 943 

Årets utbetalning -225 -1 022 

Utgående avsättning pensioner 5 738 5 968 

Avsättningar för lokalt omställningsarbete

Ingående avsättning till lokalt omställningsarbete 2 815 2 459 

Årets avsättning till lokalt omställningsarbete 742 356 

Årets användning av medel för lokalt omställningsarbete 0 0 

Utgående avsättning lokalt omställningsarbete 3 557 2 815 

Summa utgående avsättning 9 296 8 783 

Not 25 Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans 28 142 30 383 

Årets nya lån 9 997 8 245 

Amorteringar under Året -9 716 -10 485 

Summa lån i Riksgäldskontoret 28 423 28 142 

Högskolans låneram uppgår til 40 000 tkr. Högskolans bokförda värde på an-
läggningstillgångar uppgår till 27 233 tkr per 2018-12-31. Differenser beror dels på 
inköp och avskrivning under december och dels på ett fel när vi tog upp lånet i 
december

Not 26 Skulder m.m. - kortfristiga skulder till andra myndigheter

Leverantörsskulder andra myndigheter 5 695 4 681 

Arbetsgivaravgifter 6 455 6 054 

Skuld mervärdesskatt 2 248 2 725 

Summa skulder till andra myndigheter 14 397 13 461 

Ökningen av leverantörsskulder beror på en ökning av skuld till SPV på pensio-
ner samt fakturor från Vetenskapsrådet avseende bland annat Sunet-avgift för 
kvartal 4 2018.
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Not 27 Skulder m.m. - leverantörsskulder 2018-12-31 2017-12-31

Leverantörsskulder icke statliga 11 529 15 389 

Leverantörsskulder utländska 23 171 

Summa leverantörsskulder 11 552 15 559 

Största delen av skillnaden beror på fakturor från Uppdrag AB 2017 på ca 2 Mkr

Not 28 Skulder m.m. - övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 6 160 5 839 

Negativ lön 0 -89 

Summa övriga kortfristiga skulder 6 160 5 750 

Not 29 Periodavgränsningsposter - upplupna kostnader

Upplupna löner 13 675 12 628 

Semesterlöneskuld 12 987 12 892 

Upplupna kostnader sociala avgifter 14 152 12 634 

Övriga upplupna kostnader 5 602 4 113 

Summa upplupna kostnader 46 416 42 266 

Upplupna löner och sociala avgifter beror på att vi tagit upp kostnader för 
avvecklad personal på ca 4 Mkr

Not 30 Periodavgränsningsposter - oförbrukade bidrag

Oförbrukade bidrag statliga myndigheter 16 129 9 994 

Oförbrukade bidrag övriga 10 548 13 433 

Summa oförbrukade bidrag 26 676 23 427 

Oförbrukade bidrag statliga myndigheter

Vinnova 2 570 2 634 

Naturvårdsverket 3 484 977 

Kammarkollegiet 1 000 1 152 

Vetenskapsrådet 3 020 1 309 

UHR 1 672 1 354 

Övriga statliga myndigheter 4 383 2 568 

Summa oförbrukade bidrag statliga myndigheter 16 129 9 994 

Av oförbrukade bidrag från övriga står Region Skåne för ungefär hälften avse-
ende Plattformen för Hälsa i Samverkan. Vi har fått in nya bidrag i Gåsförvalt-
ningsprojektet från Naturvårdsverket som balanserat med ca 1 Mkr mer än 2017. 
Dessutom har vi ett nytt projekt, Ekologisk kompensation där ca 1 Mkr balanse-
rats. Vi har fått in nya bidrag till ett antal projekt från Vetenskapsrådet vilket ökat 
balansposten.

Förbrukningstakt oförbrukade bidrag statliga myndigheter

Inom 3 månader 4 032 3 375 

3 månader till 1 år 12 097 10 125 

mer än 1 år 0 0 

Mer än 3 år 0 0 

Summa oförbrukade bidrag statliga myndigheter 16 129 13 500 
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Not 31 Periodavgränsningsposter - övriga förutbetalade intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalade intäkter statliga myndigheter 25 471 29 778 

Förutbetalade intäkter övriga 5 710 7 068 

Summa övriga förutbetalade intäkter 31 180 36 845 

Minskningen från statliga myndigheter beror på mindre periodiserade intäkter 
för projekten mot Skolverket.

2018 Grundläggande högskoleutbildning  Forskning och forskarutbildning 

Totalt verk-
samhetsutfall  

Grundutbild-
ning exklusi-
ve uppdrags-
utbildning

Uppdrags- 
verksamhet 
beställd 
utbildning

Uppdrags- 
verksamhet 
uppdrags 
utbildning

Forskning 
exklusive 
uppdragsverk-
samhet

Uppdrags- 
verksamhet

Intäkter av anslag 460 429 397 372  63 057

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar 61 646 11 958  454  46 126  3 108

Intäkter av bidrag 23 286 6 024  0  17 262

Finansiella intäkter 142 142 

Summa intäkter 545 503 415 497  454  46 126  80 319 3 108

Kostnader för personal -381 539 -293 397 -376 -30 694 -54 285 -2 787

Kostnader för lokaler -51 284 -47 918 -18 -1 429 -1 826 -94

Övriga driftkostnader -96 310 -81 680 -60 -4 888 -9 209 -473

Finansiella kostnader -1 064 -1 064

Summa kostnader -530 197 -424 059 -454 -37 011 -65 320 -3 353

Årets kapitalförändring 15 306 -8 563 0 9 115 14 999 -245

7.7 Resultat per verksamhetsområden (tkr)
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Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST Ersättn (tkr) HPR Ersättn (tkr) Utfall total ersättning

Humaniora 397 339 12 646 7 048 19 694

Juridik 132 114 4 213 2 374 6 587

Samhällsvetenskap 1 792 1 333 57 146 27 695 84 840

Naturvetenskap 588 474 31 992 21 746 53 738

Teknik 604 447 32 821 20 510 53 331

Vård 555 485 32 060 24 298 56 358

Medicin 370 328 23 908 25 794 49 702

Undervisning 563 484 21 835 19 654 41 489

Verksamhetsförlagd utbildning 204 194 11 187 10 335 21 522

Övrigt 119 120 5 178 4 255 9 433

Design 15 15 2 311 1 408 3 719

Idrott 0 16 16

Summa 5 338 4 335 235 296 165 133 400 429

     

Takbelopp (tkr) 397 872

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 2 557

     

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden
Totalt antal utbildade helårsstudenter 16 inom design. Högst får 15 avräk-
nas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom 
design har avräknats mot utbildningsområdet Naturvetenskap   
  

7.9 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer 
(HPR)
Utfall avseende perioden 2018-01-01-2018-12-31

Enligt bilaga 3 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Summan Utfall total ersättning avser den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den 

ryms inom tilldelade medel eller inte.

64 Årsredovisning 2018 Högskolan Kristianstad



A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 397 872

 + Ev. ingående anslagssparande (tkr) 0

Summa (A) 397 872

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 435

Utfall total ersättning enligt tabell 1. 400 429

 + Ev. enentuell ingående överproduktion 34 898

Summa (B) 436 762

Summa (A-B) 1. -38 890

1. Postiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa för över till tabell överproduktion nedan

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande på anslaget för grundutbildning (A-B) 0

 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2. 0

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 38 890

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2. 0

Utgående överproduktion 38 890

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

7.10 Bilaga till anslagsavräkning för grundutbildningen
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8. Styrelsen vid  
Högskolan Kristianstad

Högskolestyrelsens 
beslut
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8.1 Redovisning av uppdrag, arvode samt ev lön och förmåner 2018

Henrik Andersson         

Inga uppdrag

Styrelsearvode och andra förmåner 0: -

 

Kerstin Blomqvist         

Inga uppdrag

Styrelsearvode 0: - Lön och ev förmåner 715 133 :-

 

Jonas Haak                     

Kristianstad Holding AB (VD)

Haak Partner AB

Styrelsearvode och andra förmåner 0: -

 

Aida Hadzialic             

Ej lämnat redovisning på ev styrelseuppdrag.

Styrelsearvode och andra förmåner 0: -

 

Ann-Louise Harsten    

Inga uppdrag

Styrelsearvode och andra förmåner 22 304: -

 

Tove Janzon Rusch       

Ordförande i 

Softhouse Nordic AB, 556535-5681

T-kartor Group AB

Dlaboratory Sweden AB, org. no. 556829-7013 

Styrelseledamot i

Lead Management Lund AB

Styrelseinstitutet AB

Styrelsearvode och andra förmåner 22 000: -

Anne-Marie Jontoft         

Inga uppdrag.

Styrelsearvode 0: - Lön och ev förmåner 366 837 :-

 

Ingrid Jönsson                                                                             

Ordf i 

Almi Invest Skåne AB 

Ledamot i 

Palago AB

Chefspoolen Sverige AB

Dendera Holding AB 

Styrelsearvode och andra förmåner 22 000: -

 

Elsie Kjeller                                                                                      

Inga uppdrag

Styrelsearvode och andra förmåner 22 000: -

 

Peter Kjaer 

Inga uppdrag.

Styrelsearvode och andra förmåner 14 667: -

 

Ulf Kvist       

Inga uppdrag.

Styrelsearvode och andra förmåner 50 000: -

 

Håkan Pihl  

Styrelseledamot i

Krinova Incubator & Science Park AB 

Intelligence Watch

Ledamot i Länsstyrelsens Insynsråd

Styrelsearvode 0: - Lön och ev förmåner 1 143 721 :-

 

Kristoffer Pynnönen      

Inga uppdrag

Styrelsearvode och andra förmåner 22 000: -

 

Susanne Thulin                  

Inga uppdrag

Styrelsearvode 0: - Lön och ev förmåner 656 524:-

 

Viktor Winberg                    

Inga uppdrag.

Styrelsearvode och andra förmåner 27 600: -
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8.2 Fastställande av årsredovisning Högskolan Kristianstad 2018
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