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Inledning
Högskolan i Borås står stark i en tid av osäkerhet

Vilken kValitet Verksamheten vid olika 
lärosäten uppvisar är en grund för omför-
delning; kvalitetsbrister inom en utbild-
ning får omedelbara konsekvenser för 
resurstilldelningen. En annan omstän-
dighet är att nationella förstärkningar 
planeras inom specifika utbildningar, 
bland annat ska fler läkare utbildas. De 
lärosäten som saknar dessa utbildningar 
får vara med och finansiera satsningarna 
genom omfördelning av resurser. Den all-
männa osäkerheten i tiden innebär också 
en risk för att ökningen av resurserna till 
forskning i den proposition som väntas 
till hösten blir begränsad.  

ett profilerat lärosäte

I det läge som råder står Högskolan i 
Borås stark. Vi har ett tillfredsställande 
utgångsläge för att möta nya förutsätt-
ningar. Högskolan i Borås är ett profilerat 
lärosäte med starka forskningsanknutna 
utbildningar. Vi är unika i ett nationellt 

perspektiv med utbildning och forskning 
inom textil och mode, och vi har landets 
absolut största utbildnings- och forsk-
ningsmiljö inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap.

Högskolan i Borås försörjer viktiga de-
lar av den västsvenska regionen med kom-
petens inom centrala samhällsområden 
som skola och vård. Vi har också starka 
ingenjörsutbildningar, och framgångsrika 
utbildningar inom området Handel och 
IT. Dessutom har högskolan en stark eko-
nomi och goda möjligheter att genomföra 
strategiska framtidssatsningar. 

I många avseenden går Högskolan i 
Borås stärkt ur 2011. Utfallet av våra an-
sökningar om examensrättigheter för lä-
rarutbildning bekräftade vilken hög kvali-
tet våra utbildningar inom området håller. 
Vi tilldelades i princip alla rättigheter vi 
sökte. Exempel på framgångar inom hög-
skolans forskningsverksamhet var fortsatt 
finansiering av det internationellt upp-

märksammade Smart Textiles-initiativet 
och att vi fick nya medel till forskning om 
framställning av etanol och biogas. 

kompletta miljöer

Högskolan i Borås strävar efter att etablera 
kompletta utbildnings- och forsknings-
miljöer. Vårt mål är att tillerkännas exa-
mensrättigheter på alla nivåer inom våra 
sex prioriterade områden. Idag har vi fyra 
forskarexamensrättigheter. Inte minst mot 
bakgrund av den dokumenterat höga kva-
litet som våra lärar- och vårdutbildningar 
håller, var det förvånande att vi fick avslag 
på ansökningar om rätten att utfärda 
doktorsexamen inom områdena Lärarut-
bildning och pedagogisk yrkesverksamhet 
samt Integrerad vårdutveckling.

Inriktningen ligger fast. Vi känner –  
trots motgången – tillförsikt för fram-
tiden. Högskolan i Borås ska etablera 
forskarutbildning i egen regi, också inom 
lärar- och vårdområdet. 

Villkoren för högre utbildning och forskning är under omfattande och bitvis snabb omvandling. 2011 blev därför för 
många lärosäten ett år av omprövning och av oklarhet inför framtiden. En viktig förklaring till denna situation är den 
stora osäkerhet som präglar den samhällsekonomiska utvecklingen, vilket får återverkningar i de ekonomiska ramar 
som tilldelas högre utbildning och forskning. Regeringen har gjort klart att satsningar på specifika verksamheter inte 
kommer att ske genom ökad tilldelning till sektorn, utan genom omfördelning mellan lärosäten. 
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Ett viktigt led i den fortsatta utveck-
lingen av verksamheten vid högskolan är 
strävan efter ett stärkt regionalt samarbete. 
Under året har vi bland annat genomfört 
en rundresa i regionen och mött före-
trädare för tiotalet kommuner. En viktig 
fråga i sammanhanget är lokaliseringen 
av Textilhögskolan till Simonsland och 
utvecklandet av en ny yta för interaktion 
mellan utbildning, forskning, innovation 
och kultur. Genom detta får regionen en 
ny Science Park som har alla förutsätt-
ningar att samla olika aktörer till fördju-
pade samarbeten. Sommaren 2013 flyttar 
Institutionen Textilhögskolan in i sina nya 
lokaler, därmed får Högskolan i Borås ett 
samlat citycampus. 

hållbar utveckling

Stor uppmärksamhet har under 2011 
också ägnats åt olika aspekter av hållbar 
utveckling. Vår utbildning och forskning 
ska över tid allt mer präglas av ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. Vi ska 
leva som vi lär. Ett led i utvecklingen är 
framtagandet av ett miljöledningssystem. 

Högskolan i Borås framgångar vilar 
ytterst på ett engagerat och professionellt 
arbete av medarbetare i alla högskolans 
verksamheter. Självfallet har också våra 
studenter och Studentkåren i Borås sin del 
i den gynnsamma utvecklingen. Kollegialt 
inflytande och studentinflytande bidrar 
med oumbärliga kvaliteter i vår verksam-
het. Tillsammans har vi anledning att se 
fram emot 2012. 

Björn Brorström
rektor

inleDning
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År 2011 är Året efter kårobligatoriets 
avskaffande. I föregående års text till 
årsredovisningen redovisades ett positivt 
resultat angående medlemsanslutningen i 
förhållande till förväntningarna vilket var 
glädjande. Under 2011 har medlemsan-
slutningen sjunkit något men legat på en 
jämn nivå på cirka 3 300 medlemmar. Fo-
kus på arbetet har varit utbildningsbevak-
ning samt att få den dagliga verksamheten 
att fungera under nya förutsättningar. 

Arbetet med studentinflytandet har 
fortlöpt och fungerat bra. Vi har under 
hösten 2011 haft fungerande kårsektioner 
på samtliga institutioner vilket glädjer oss 
mycket och ger oss goda förhoppningar 
inför arbetet 2012. 

Under 2011 kom besked att högskolan ej 
fick rättighet att utfärda examen på fors-
karnivå inom Integrerad vårdutveckling 
samt Lärarutbildning och pedagogisk yr-
kesverksamhet. Högskolans arbete för att 
erhålla examensrättigheter på forskarnivå 
och att etablera starka forskningsmiljöer, 
har enligt vår mening, tagit fokus från 
grundutbildningsfrågorna. I och med 
Högskoleverkets granskning av utbild-
ningar på grundnivå har dock arbete 
inletts att utvärdera kvalitén på samtliga 
grundutbildningar. Det är ett bra initiativ 
men vi anser att utbildning på grund- och 
avancerad nivå har fått för lite fokus under 
2011. 

Under 2011 har studentkåren deltagit i 
rekrytering av ny prorektor. I och med an-
ställningen tilldelades prorektor Martin 
Hellström ansvar för utbildningsfrågor 
vilket vi ser förhoppningsfullt på. 

Diskussioner kring hur ”Vetenskap för 
profession” ska realiseras och etableras i 
utbildningarna är viktigt. Studentkåren 
har arbetat med att verksamhetsförlagd 
utbildning eller motsvarande ska finnas 
i alla utbildningar. Det finns numera in-
skrivet som ett mål i högskolans mål- och 
strategidokument vilket vi ser som ett 

steg mot ett starkare professionslärosäte. 
Fortsatta diskussioner har förts kring ut-
vecklingen av studentcentrum med bland 
annat flytt av delar av studentservice till 
studentcentrum. Studentkåren hoppas på 
att den översyn av studie- och karriärväg-
ledning som gjorts under 2011 samt rap-
port kring stödverksamheten på högsko-
lan som ska göras under 2012 ska leda till 
ett beslut under 2012. Studentkåren anser 
att det viktigaste är att stödverksamheten 
blir likvärdig på samtliga institutioner så 
att alla studenter har möjlighet till lika 
stöd. 

I mars togs ”det första spadtaget” på 
Simonsland under festliga former av re-
presentant från högskolan, kommunen 
och Kanico. Studentkåren har under året 
arbetat för att Simonsland ska ses som en 
integrerad del i campus och inte en del för 
sig. Vi ser fram emot ett enat campus med 
möjligheter till fler kunskapsutbyten och 
mötesplatser. 

Det råder fortfarande brist på plats för 
studenter att värma sin mat samt att stude-
ra med dator. Det har lett till att det under 
veckor med många tentor och inlämning-
ar är de utrymmen som finns utnyttjade 
till max. Det finns även ett behov av större 
och fler lokaler för tentamensskrivningar. 

2011 har varit ett år av förändring både 
på högskolan och i studentkåren med nya 
utmaningar att ta ställning till. Vi kom-
mer 2012 fortsätta arbeta för att kvalitén 
i utbildningarna och studentens studiesi-
tuation ska bli så bra som möjligt. 

Klara Jennische
kårordförande

Inledning
Ökat fokus på utbildningsfrågor
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Ytterligare åtta examenstillstånd inom lärarutbildningen
Utöver de tidigare erhållna examenstillstånden för både förskollärare och samtliga sökta 
inriktningar inom grundlärare fick högskolan i januari klartecken för att utbilda ämnes-
lärare i årskurs 7–9 inom ämnena matematik, fysik, kemi, engelska, svenska och svenska 
som andraspråk samt ämneslärare i gymnasiet inom ämnet kemi och matematik.

Ny rektor och prorektor
I februari meddelade regeringen att Björn Brorström utsetts till ny rektor vid Högsko-
lan i Borås från och med den 1 augusti 2011. Martin Hellström utsågs till ny prorektor av 
högskolans styrelse i april. Även han tillträdde sin tjänst i augusti 2011.

Egna doktoranderna på plats 
Under våren 2011 startade Högskolan i Borås forskarutbildning i egen regi inom de 
tre områdena Resursåtervinning, Textil- och mode samt Biblioteks- och informations-
vetenskap.

 Första disputationen
Innan Högskolan i Borås erhöll egna examensrättigheter inom området Biblioteks- och 
informationsvetenskap bedrevs forskarutbildning i egen regi genom ett samarbete med 
Göteborgs universitet. Ett resultat av samarbetet är att Högskolan i Borås första egna 
disputation ägde rum redan 2011 . 

Examensrättigheter på forskarnivå 
I oktober lämnade högskolan in en ansökan om examensrättigheter till Högskoleverket 
inom området Handel och IT. Under 2011 avslog Högskoleverket Högskolan i Borås 
ansökningar om examensrättigheter på forskarnivå inom områdena Lärarutbildning 
och pedagogisk yrkesverksamhet samt Integrerad vårdutveckling. Högskolan har under 
året arbetat med att ytterligare stärka kvaliteten inom dessa områden och avser att inom 
en snar framtid återkomma till Högskoleverket med förnyade ansökningar.

Nya platser inom lärarutbildningen
För att tillräckligt många lärare och förskollärare ska utbildas omfördelade regeringen 
platser från lärosäten som inte fick godkänt för ny lärarutbildning av Högskoleverket. 
Högskolan i Borås som erhållit rättigheter inom samtliga sina lärarutbildningar och har 
kapacitet att ta emot fler studenter erhöll ytterligare 213 platser. 

Patent placerar högskolan på kartan 
Efter en nervkittlande process fick Högskolan i Borås sitt första patent inom området 
Resursåtervinning. Upphovsmännen har utifrån sina forskningsresultat tagit fram en 
effektiv förädlingsprocess som separerar giftiga material ur citrusrester. 

Året i korthet
Året i siffror 2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 590,5 575,5 545,1

Verksamhetsutfall, Mkr -7,3 17,4 26,2

Myndighetskapital, Mkr 89,1 96,4 79,0

Antal helårsstudenter 6 648 6 775 6 716

Antal helårsprestationer 5 416 5 529 5 291

Antal avlagda examina 2 285 2 001 1 896

Antal disputationer 12 17 17

Medeltalet anställda 695 674 650

Antal professorer 39 40 41

Antal doktorander 79 80 73

Andel disputerade 49 50 46

Modestudenter i hetluften. 2011 var ett framgångsrikt år för 

Textilhögskolans modedesignstudenter. Under året har de 

bland annat vunnit show Up Fashion award, Designers nest 

och italian Fabric award. 

inleDning
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högskolan i BorÅs bedriver utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå. Lärosätet har 
ett unikt utbildnings- och forsknings-
utbud med universitetskvaliteter. Hög-
skolan i Borås utbildning och forskning 
kännetecknas av en ömsesidighet mellan 
vetenskap och kvalificerat yrkesliv. Ge-
nom denna kunskapsintegration genere-
ras nya perspektiv inom utbildning och 
forskning samt yrkesliv. 

Högskolan i Borås arbete med att in-
tegrera perspektiv från akademi och om-
värld – förena idé och praktik – utgör ett 
viktigt bidrag till att öka mångfalden och 
stärka kvaliteten i det nationella forsk-
nings- och utbildningssystemet. 

kompletta miljöer

Högskolan i Borås verksamhet bedrivs vid 
sex institutioner. Huvuddelen av utbild-
ningen och forskningen vid högskolan  
kännetecknas av att de är institutions-
övergripande och spänner över flera tra-
ditionella akademiska kunskapsfält. Varje 
utbildning och forskningsområde ges 
möjlighet att utvecklas till en komplett 
miljö i enlighet med högskolans verk-
samhetsidé. Vid samtliga institutioner 
finns en institutionsstyrelse med extern 
ordförande och externa ledamöter från re-
levanta professioner samt ett utbildnings-
råd, med externa ledamöter från berörda 
yrkesområden. 

attraktiv stadsmiljö
Genom sitt centralt belägna campusområ-
de bidrar Högskolan i Borås drygt 15 000 
studenter till en levande och attraktiv 
stadsmiljö. På gångavstånd från campus 
finns Institutionen Textilhögskolans 
unika resurser i form av verkstäder, ma-
skinpark och laboratorier för undervis-
ning, forskning och utvecklingsarbete 
inom design och textil tillverkning. För 
att skapa ett samlat campus och skapa en 
unik innovationsmiljö med textil inrikt-
ning kommer Institutionen Textilhögsko-
lans verksamhet under 2013 att flyttas till 
lokaler i direkt anslutning till högskolans 
övriga campus.

Väl utnyttjat bibliotek

Inom campus utgör Bibliotek & läran-
deresurser en samlad studiemiljö för 
högskolans studenter, lärare och forskare. 
Verksamheten består dels av kvalificerad 
informationsförsörjning och dels av ett 
antal studentstödjande verksamheter. 

Högskolans moderna och rymliga 
bibliotekslokaler utgör genom sin yta och 
sina tjänster en samlad och väl utnyttjad 
resurs. Biblioteket har öppet under veck-
ans alla dagar och även allmänheten är 
välkommen. Tack vare ett nationellt 
samarbete och genom ett systematiskt 
arbete med att bygga upp aktuella och väl 
avvägda samlingar kan högskolans bib-
liotek erbjuda informationsresurser som 
ligger i nivå med universitetsbiblioteken 
inom högskolans forsknings- och utbild-
ningsområden. 

Högskolan i Borås
Högskolan i korthet
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Övergripande verksamhetsmål 

• Utbildning av hög kvalitet på alla nivåer 
• Starka flervetenskapliga forskningsprogram
• Drivande part i det regionala innovationssystemet
• Strategiska allianser med andra lärosäten 
• Attraktiv arbetsplats

Verksamhetsidé och strategi
Högskolan i Borås verksamhetsidé är 
att bedriva utbildning och forskning i 
partnerskap med näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet. Nära förhål-
landen till professioner säkerställer inflö-
den av behov, problem och utmaningar, 
samtidigt som dialogen möjliggör ökad 
tillämpning av vetenskapliga resultat i 
arbetslivet. Vår tids stora frågor ställer 
akademin inför många utmaningar och 
skapar härigenom incitament för innova-
tivt tänkande och vetenskaplig kreativitet. 
Högskolan i Borås verkar för framväxten 
av ett hållbart samhälle, i ekonomisk, 
ekologisk, social och demokratisk me-
ning, som baseras på individuellt och 
kollektivt ansvarstagande. Komplexa 
hållbarhetsfrågor lämpar sig väl för den 
flervetenskapliga ansats som är utmär-
kande för Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé, 
och dess strategier för säkerställande av 
relevans och kvalitet, skapar en bas för att 
attrahera studenter och för att rekrytera 
pedagogiskt skickliga och vetenskapligt 
kompetenta medarbetare. Inom sina styr-
keområden är högskolan ett nationellt le-
dande och internationellt erkänt lärosäte. 
För Högskolan i Borås är det en överord-
nad strategi att etablera och konsolidera 
kompletta miljöer där ett nära förhållande 
mellan utbildning och forskning råder. 
Detta innebär att högskolans resurser 
avseende både utbildning och forskning 
har koncentrerats till gemensamma profil-
områden vilket resulterat i att Högskolan i 
Borås idag har ett antal prioriterade starka 
och uthålliga utbildnings- och forsknings-
miljöer. Innebörden är

•	att	utbildning	av	hög	kvalitet	
bedrivs på alla nivåer inom samtliga 
prioriterade områden,

•	att	professionsorientering,	verk-
samhetsförlagda moment och 

forskningsanknytning präglar 
högskolans programutbildningar,

•	att	forskning	vid	högskolan	känne-
tecknas av vetenskapliga kärnvärden 
och samhällsrelevans,

•	att	flervetenskaplighet	är	ett	
utmärkande drag för prioriterade 
utbildnings- och forskningsområ-
den, 

•	att	strategiska	allianser,	som	utveck-
lar eller kompletterar högskolans 
profil, finns etablerade med andra 
lärosäten i Sverige och internatio-
nellt, samt

•	att	livslångt	lärande,	bildning	och	
engagemang i hållbarhetsfrågor ses 
som delar av högskolans samhälls-
ansvar.

Genom den medvetna profileringen av 
verksamheten har Högskolan i Borås ut-
vecklat ett antal väl avgränsade nationellt 
och internationellt framstående profilom-
råden. Detta har till dags dato resulterat 
i att Högskolan i Borås erhållit fyra exa-
mensrättigheter på forskarnivå, varav en 
inom det konstnärliga området. Högsko-
lan i Borås är ett av endast tre lärosäten i 
Sverige som har rätt att bedriva konstnär-
lig forskarutbildning. Högskolans många 
masterutbildningar är en utmärkt rekryte-
ringsbas för lärosätets forskarutbildningar.

För att bibehålla och på sikt ytterligare 
förstärka Högskolan i Borås position ska 
lärosätets forskning och utbildning hålla 
fortsatt hög kvalitet samtidigt som ekono-
min är i balans. Högskolan ska positionera 
sig som en partner i Västsverige och vara 
en drivande kraft i samhällsutvecklingen. 
Genom att på regionalt, nationellt och in-
ternationellt plan bygga strategiska allian-
ser med andra lärosäten som kompletterar 
och utvecklar den egna verksamhetsidén 
säkerställer Högskolan i Borås en verk-
samhet av fortsatt hög kvalitet. 

Det kvalificerade yrkeslivets verklighe-
ter är mångfacetterade och det är därför 
naturligt att samarbeta över disciplinära 
gränser inom högskolan. Vetenskap för 
profession är också ett uttryck för en inno-
vativ högskola. För Högskolan i Borås är 
utgångspunkten för en innovativ miljö 
förtroende och relationer mellan olika 
aktörer forskare, studenter, utförare, an-
vändare och entreprenörer i kombination 
med flervetenskaplighet och integration. 
Exempel på innovativa miljöer som ut-
vecklats är Smart Textiles och Waste Reco-
very. Med dessa som förebild utvecklas ett 
handelsinstitut (SIIR) och ett forsknings-
program med fokus på välfärd, innovation 
och profession (VIP).

Högskolan 

i Borås 

är ett av 

endast tre 

lärosäten 

i sverige 

som har 

rätt att 

bedriva 

konstnärlig 

forskar-

utbildning.

Högskolan i Borås
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Kvalitet

styrelsen Vid högskolan i Borås har beslu-
tat om en kvalitetssatsning på forskning 
och utbildning för 2010–2013. Särskilda 
satsningar har gjort inom alla utbild-
ningsområden med syfte att ytterligare 
stärka utbildningarna genom exempel-
vis en ökad mängd professionsanknutna 
moment i utbildningarna, en pedagogisk 
satsning med syfte att förbättra studen-
ternas förutsättningar för att genomföra 
examensarbeten av hög kvalitet samt en 
satsning kring vissa specifika kurser eller 
program så att dessa kan utveckla och 
förstärka moment som normalt är väldigt 
resurskrävande.

Som ett resultat av att Högskolan i 
Borås 2010 erhöll examensrättigheter på 
forskarnivå inom områdena Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Resursåter-
vinning samt Textil och mode har det 
under 2011 genomförts ett omfattande 
kvalitetsarbete för att säkerställa att de 
nystartade forskarutbildningarna har de 
bästa förutsättningarna att direkt från 

start leva upp till Högskolan i Borås högt 
ställda kvalitetskrav. Styrelsens satsning 
på att erbjuda nydisputerade forskare 
möjligheten till att fortsätta sin forsk-
ning inom ramen för en anställning som 
postdoktor fortsatte under 2011 med ett 
mycket lyckat resultat: 16 forskare hade 
under 2011 denna anställning vilket yt-
terligare förstärker bilden av Högskolan i 
Borås som ett lärosäte med kvalitet i fokus.  
Genom att styrelsen satsat medel på en 
fortsatt utveckling av starka forsknings-
program vid lärosätet skapas möjligheter 
för dessa program att genom ytterligare 
extern finansiering fortsätta att utvecklas 
gynnsamt.

Högskolan i Borås hade under 2011 tre sär-
skilda organ: Forsknings- och utbildnings-
nämnden, Lärarutbildningsnämnden 
samt Nämnden för konstnärligt utveck-
lingsarbete. Till nämndernas ansvar hör 
bland annat samordning och kvalitets-
säkring av högskolans utbildnings- och 

forskningsverksamhet inom respektive 
ansvarsområde.

Arbetet med att realisera forskarut-
bildningarna har fortskridit under året 
inom de prioriterade områden där Hög-
skolan i Borås erhållit examensrättigheter 
på forskarnivå. I mars antogs högskolans 
första doktorander och i slutet av april var 
det dags för den allra första disputationen 
sedan högskolan erhållit rättigheter att 
examinera på forskarnivå.

Högskolans examenstillstånd för ny lärar-
utbildning kompletterades med tillstånd 
att utfärda examen i ämnena svenska 
som andraspråk och engelska samt ma-
tematik för gymnasiet vilket innebär att 
kompletta utbildningar för ämneslärare 
inom gymnasiet och grundskolans år 
7–9 också kan erbjudas vid lärosätet.  Re-
geringens beslut att 2012 ge högskolan 
utökat utbildningsuppdrag inom lärar-
utbildningen är också ett erkännande av 
uppfyllda kvalitetskrav. 

För ett progressivt lärosäte med höga ambitioner, som Högskolan i Borås, är det en självklarhet att kvalitet och kvali-
tetsarbete av verksamheten ständigt står i fokus. Högskolan i Borås genomförde under 2011 en omfattande satsning 
på kvalitet inom utbildning och forskning vilket visat sig i såväl interna som externa undersökningar.
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kvaliTeT

Kvalitetsarbete
högskolans systematiska kvalitetsarbete 
utgör en integrerad del av all verksamhet 
vilken präglas av ett ständigt pågående 
förbättringsarbete på alla nivåer och inom 
alla processer. 

Centrala beståndsdelar i det syste-
matiska kvalitetsarbetet är högskolans 
styrmodell med verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser samt kontinuer-
liga dialoger mellan ledning och enheter, 
nämndernas uppföljningar av befintliga 
utbildningar, lokala självvärderingar och 
årlig kvalitetsarbetsinventering samt kurs- 
och programutvärderingar. 

Under året har förbättringsinsatser 
och andra utvecklande åtgärder vidtagits 
inom flera av dessa områden varav nedan-
stående särskilt kan belysas:

•		Mål	och	strategier
•		Ny	intern	styrmodell
•		Certifiering	av	miljöledningssystemet
•		Utveckling	och	förbättring	av	

riktlinjer och organisation kring 
lokala utbildningsutvärderingar 
och självvärderingar

•		Högskoleverkets	granskningar	av	
utbildningar

•		Pedagogisk	skicklighet
•		Studentbarometer	och	alumnstudie
•		Studentinflytande

mål och strategier

Under våren 2011 genomfördes ett stort 
arbete med att omarbeta och förnya Hög-
skolan i Borås långsiktiga strategier. Detta 
mynnade ut i Mål och strategier för Högsko-
lan i Borås – det kompletta professionsläro-
sätet. Där uttrycks lärosätets långsiktiga 
inriktning inom forskning och utbild-
ning och fungerar som ett mycket viktigt 
internt styrdokument.

ny intern styrmodell

Med anledning av de senaste årens po-
litiska reformer inom högre utbildning 

Samarbetet med det omgivande sam-
hället inom både utbildning och forskning 
som styrker profileringen mot det profes-
sionslärosäte som uttrycktes i form av en 
vision redan 1997 förstärktes markant i 
samband med att högskolans rektor till-
sammans med bland andra högskolans 
prorektor företog sin besöksturné bland 
regionens kommuner. Besöken lägger 
grunden för de strategiska allianser som 
både ska behållas och etableras. 

Även på den internationella arenan har 
strategiska allianser skapats under året, vil-
ket bidragit till att utveckla och komplet-
tera högskolans profil som ett komplett 
professionslärosäte. 

 

med direkt konsekvens för högskolans 
verksamhet beslutade Högskolan i Borås 
under 2011 om en ny styrmodell. Den nya 
modellen fördelar tydligt medel till hög-
skolans prioriterade områden och skapar 
förutsättningar för en god planering av 
forskning och utbildning.

Certifiering av miljöledningssystemet

Arbetet med att bygga upp ett miljöled-
ningssystem, anpassat efter kraven enligt 
standarden ISO 14001, har slutförts och 
kommer att granskas för certifiering i fe-
bruari 2012.

Utveckling och förbättring av riktlinjer och 

organisation kring lokala utbildningsutvär-

deringar och självvärderingar

Översynen av det lokala utvärderingssys-
temet som genomfördes 2010 resulterade 
under året i fastställande av nya ordningar 
för utbildningsutvärderingar och revide-
rade riktlinjer för lokal självvärdering. 
Under hösten har den första omgångens 
självvärderingar enligt den nya ordningen 
genomförts. 

högskoleverkets granskningar  

av utbildningar

Högskoleverkets nya utvärderingsmodell 
inleddes, för högskolans del, med gransk-
ning av ämnena ekonomi, informatik, 
psykologi, sociologi och arbetsvetenskap. 
Högskoleverkets utåtande låter dock vän-
ta på sig till mars 2012. Därutöver har en 
kurs som inte genererar examen på grund-
läggande eller avancerad nivå granskats av 
Högskoleverket. Kursen ”Bloggens teori 
och praktik” bedömdes av Högskolever-
ket hålla en mycket god kvalitet. 

Pedagogisk skicklighet

Under året har en definition för pedago-
gisk skicklighet arbetats fram och beslu-
tats vid Högskolan i Borås. 
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Definitionen ska användas vid bedöm-
ning i samband med nyanställning och be-
fordran samt kunna utgöra underlag inom 
den högskolepedagogiska undervisningen 
och därtill vara en grund för lokal pedago-
gisk meritering. 

Ett ytterligare syfte med arbetet har 
varit att skapa en möjlig karriärväg för 
högskolans lärare som ett alternativ till 
den mer vedertagna vetenskapliga kar-
riärvägen.

studentbarometer och alumnstudie

Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsar-
betet genomför Högskolan i Borås årligen 
en studentbarometer bland nuvarande 
studenter samt en alumnundersökning 
bland tidigare studenter. 

Resultaten för 2011 visar genomgående 
att såväl nuvarande som tidigare studenter 
är mycket nöjda med Högskolan i Borås 
och den utbildning de genomgått. Samti-

digt visar undersökningarna på områden 
där utvecklingsarbete behöver fokuseras.

studentinflytande

Studentkåren i Borås är den studentsam-
manslutning som av Högskolan i Borås  
givits ställning som studentkår vid läro- 
sätet under 2011. Studentkårens huvud-
sakliga uppgift är att bevaka och medverka 
i utvecklingen av högskolans utbildningar 
och forskning samt förutsättningar för 
studier vid Högskolan i Borås. Student-
kåren i Borås har under året haft student-
representation  i samtliga beslutande och 
beredande organ vid Högskolan i Borås. 
Av samtliga studentkårsrepresentanter var 
63 procent kvinnor och 37 procent män 
under 2011, vilket i stort återspeglar stu-
dentpopulationen vid Högskolan i Borås. 
I jämförelse med 2010 har männens andel 
av representationen minskat.

Efter kårobligatoriets avskaffande har 

Högskolan i Borås ett tydligare ansvar för 
studiesociala frågor såsom information 
till studenter, mottagande av studenter 
och arbetsmarknadskontakter under stu-
dietiden. För att bibehålla och vidareut-
veckla studentinflytandet har högskolan 
avtalat med Studentkåren i Borås om ett 
samarbete i dessa frågor.
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kvaliTeT



14

högskolan i borås • årsredovisning 2011 högskolan i borås • årsredovisning 2011

arBetet med att bygga upp ett miljöled-
ningssystem, anpassat efter kraven enligt 
standarden ISO 14001, har slutförts och 
kommer att revideras för certifiering i fe-
bruari 2012. Under året har organisation 
och ansvar avseende miljöledningsarbetet 
beslutats, handlingsplaner fastställts och 
åtgärder/aktiviteter för att uppnå målen 
för 2011 genomförts. Rutiner har färdig-
ställts och implementerats. Utbildning 
om miljöledningssystemet och hållbar 
utveckling har genomförts och inkluderat 
ledning, samtliga medarbetare och stu-
dentkåren. Hela verksamheten har varit 
föremål för internrevision och miljöled-
ningsarbetet har följts upp av ledningen 
vid ett flertal tillfällen under hösten.

måluppfyllelse

De övergripande målen för högskolans 
arbete med hållbar utveckling 2011–2013 
berör områdena: Utbildning, forskning, 
energi och tjänsteresor. Under året har 
målen för 2011 i huvudsak uppfyllts. 

Hållbar utveckling

En omfattande undersökning av inte-
grationen av hållbar utveckling i utbild-
ningen har genomförts och en process för 
att tydliggöra hur högskolan förhåller sig 
till begreppet hållbar utveckling, övergri-
pande och ämnes-/forskningsmässigt, har 
påbörjats. Systemstöd för inrapportering 
av forskningspublikationer inom hållbar 
utveckling har tagits fram.  

Aktiviteter och utvecklingsarbete för 
att öka integrationen av hållbar utveck-
ling under perioden 2011–2013 har påbör-
jats på såväl central som lokal nivå. 

Ny mötes- och resepolicy och nya 
riktlinjer för tjänsteresor med ökade krav 
på ett miljövänligt agerande har börjat 
tillämpas under året. En åtgärdsplan för 
energianvändning har tagits fram och 
vissa aktiviteter har hunnit genomföras 
på såväl central som lokal nivå. För andra 
året har redovisning av högskolans mil-
jöledningsarbete och energianvändning 
lämnats till regering och berörda myndig-
heter. Högskolan i Borås hävdar sig nu väl 

tjänsteresor och övriga transporter  
Kg CO2 per årsarbetskraft *

2011 2010

Flygresor under 50 mil 73,6 62,0

Bilresor 83,4 105,8

Tågresor (och övrig spårtrafik) 0,002 0,002

Flygresor över 50 mil 627,8 637,4

totalt 784,8 805,2

Hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan är strategiskt viktiga frågor för Högskolan i Borås. Arbetet med att 
tydliggöra högskolans strävan att genom utbildning och forskning bidra till en långsiktigt hållbar utveckling – ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt – har intensifierats under det gångna året. 

* Högskolan reviderade under 2010 rutinerna för datainsamling varför 
jämförbar data med 2009 saknas. 
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Kursen har hållbar utveckling som 
huvudsakligt tema.

Kursen behandlar minst två hållbar-
hetsdimensioner integrerat.

Kursen behandlar aspekter som är 
centrala i minst en av hållbarhets-
dimensionerna.

Hållbar utveckling tas inte upp men 
kan vara relevant för kursen.

Hållbar utveckling är inte ett relevant 
perspektiv för kursen.

Integration av hållbar utveckling i kurseri sitt hållbarhetsarbete jämfört med andra 
universitet och högskolor. 

Under våren arrangerades en högsko-
legemensam dag på temat hållbar utveck-
ling och entreprenörskap med externa 
gästföreläsare samt efterföljande aktivi-
teter för personalen och studenter.  Syftet 
med dagen var att uppmärksamma arbetet 
med hållbar utveckling vid högskolan, att 
stimulera till reflektion och att konkreti-
sera hållbarhetsarbetet i verksamheten.  
Cirka 500 personer deltog under dagen; 
personal och studentrepresentanter på 
högskolan, personal och en studentgrupp 
från Sven Eriksongymnasiet och represen-
tanter från kommun och näringsliv.

samverkansprojekt

Under året har högskolan varit engagerad 
i olika samverkansprojekt inom området 
hållbar utveckling. Medlemskap i CSR 
Västsverige och medverkan i uppbyggnaden 
av en lokal avdelning samt genomförd ut-
bildning vid högskolan är exempel på detta. 

Under året har högskolan samarbetat 
med Borås stad, bland annat inom energi- 
och avfallsområdet och Fairtrade. 

För tredje året i rad arrangerades en 
högskolegemensam Fairtrade-fika, med 
medverkan från högskolans ledning och 
deltagande av anställda och studenter.  

Samverkan har också skett med Sven 
Erikssongymnasiet såväl i större arrang-
emang som i utbildningsinsatser från 
högskolans sida.  

HållBar UTveckling
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Medarbetare
Kompetensförsörjning

För att stödja lärarnas och forskarnas 
kompetensutveckling, och skapa en 
kreativ och attraktiv arbetsmiljö, använ-
der Högskolan i Borås ett egenutvecklat 
IT-stöd för planering, redovisning och 
uppföljning av lärarnas arbetstid. 

Högskolan i Borås målmedvetna sats-
ning på att kvalitetssäkra utbildning och 
forskning genom att öka antalet dispute-
rade lärare har varit framgångsrik.  För att 
säkerställa en fortsatt hög kvalitet i utbild-
ning och forskning satsar högskolan på 
kompetensutveckling för lärare och fors-
kare. Bland annat arbetar lärosätet med in-
terna meriteringsprogram för att adjunkter 
och lektorer ska kunna meritera sig och 
söka befordran. Under 2011 fortsatte även 
högskolans satsning för att kompetensför-
stärka de prioriterade områdena genom att 
16 forskare gavs möjlighet till anställning 
som postdoktor.  Att högskolans satsning 
på kompetensutveckling varit lyckosam 
visar även genom en ökning av antalet do-
center jämfört med 2010.  

Högskolan i Borås strävar efter att sätta varje medarbetare i fokus. En verksamhetsutveckling med fortsatt hög kvalitet 
kräver kompetenta och engagerade medarbetare. 
 Genom kompetensutveckling och uppmuntran till rörlighet inom och utom organisationen omsätter högskolan idealet 
om ett livslångt lärande i den egna personalpolitiken.

Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori

2011 2010 2009

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Professorer 39 95 % 40 95 % 41 94 %

Lektorer 133 96 % 139 94 % 137 89 %

Adjunkter 200 6 % 213 6 % 222 9 %

Gästlärare 10 90 % 16 73 % 17 77 %

Annan undervisande/forskande personal 46 32 % 52 74 % 16 63 %

totalt 428 49 % 460 50 % 433 46 %

Antal nyanställda lärare per befattningskategori inklusive doktorander

2011 2010 2009

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 1 3 1 3 2 4

Lektorer 6 4 3 7 7 8

Adjunkter 15 9 4 14 5 8

Gästlärare 0 2 1 1 5 2

Doktorander 4 2 5 6 10 8

Annan undervisande/forskande personal 10 4 6 7 0 0

totalt 36 24 20 38 29 30
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En viktig grund för god utbildnings-
kvalitet är lärarnas engagemang och för-
måga att skapa miljöer som stimulerar 
och entusiasmerar studenterna i deras lä-
rande. Lärarskicklighet innebär också att 
ha insikt om, och förståelse för, de varie-
rande sätt på vilka studenterna utvecklar 
kunskap. För att upprätthålla god utbild-
ningskvalitet vid lärosätet erbjuds lärarna 
olika former av pedagogisk kompetens-
utveckling. Exempelvis har Högskolan i 
Borås valt att för en tillsvidareanställning 
behålla kravet på genomgången högskole-
pedagogisk kurs trots att kravet tagits bort 
i Högskoleförordningen. Under 2011 har 
totalt 20 lärare genomgått den högskole-
pedagogiska kursen och 12 lärare deltog i 
en kompletterande kurs riktad mot erfar-
na lärare utan formell högskolepedagogisk 
kompetens. 

Högskolan arbetar kontinuerligt med 
att stärka lärosätets chefer i deras ledar-
skap och har under året genomfört ledar-
skapsutbildningen DUCO, en workshop 

i rehabilitering och friskfaktorer, utbild-
ning i genomförande av utvecklingssam-
tal samt en utbildning för bättre arbets-
miljö. Som ett led i att ständigt förbättra 
och säkerställa att högskolans chefer har 
aktuell kunskap genomfördes också en 
workshop för att uppdatera kunskapen 
kring lagstiftningen inom arbetsmiljö-
området. Efter genomförda utbildnings-

insatser reviderade högskolan ansvaret för 
arbetsmiljö i organisationen. Samtliga 
medarbetare har också erbjudits möjlig-
het att genomgå utbildning i brandskydd 
och alla nyanställda har fått inbjudan till 
gemensamma introduktionsdagar. Ut-
byggnaden av utbudet av interna kurser 
för att kompetensutveckla medarbetarna 
har fortsatt under året. 
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sett till sÅVäl helårsarbetskrafter som 
medelantalet anställda ökade antalet 
medarbetare vid Högskolan i Borås för 
sjätte året i rad. Ökningen är resultatet av 
den positiva utveckling av utbildning och 
forskning som skett vid lärosätet under 
perioden. Det har resulterat i en ökning 
av andelen undervisande personal och 
antalet doktorander. Av det totala anta-
let helårsarbetskrafter 2011 utgör andelen 
personal verksam inom utbildning och 
forskning 65 procent och andelen admi-
nistrativ, teknisk samt bibliotekspersonal 
35 procent. Inom den undervisande perso-
nalen är det främst i kategorin adjunkter 
vi ser en förändring. Till delar beror detta 
på åldersstrukturen men till största delen 
är den procentuella minskningen av an-
talet adjunkter hänförbar till högskolans 
satsning på att öka andelen disputerade.

Jämställdhet, mångfald och tillgäng-
lighet är viktiga kvalitetsaspekter och 
Högskolan i Borås arbetar för att alla in-
divider, sökande, studenter och anställda, 
ska ges lika villkor. Begreppet Lika villkor 
innefattar alla delar av tillgänglighets-, 
mångfalds- och jämställdhetsarbetet och 
har som mål att alla sökande och anställda, 
ska ha lika villkor och lika möjligheter 
oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell 
läggning, etniskt ursprung, religion el-
ler annan trosuppfattning eller eventuell 
funktionsnedsättning. Högskolans ut-
gångspunkt är att människor med olika 
bakgrund och erfarenheter är en nödvän-
dighet för att skapa kreativa och innova-
tiva forsknings- och utbildningsmiljöer. 

Högskolan i Borås, sett till samtliga 
anställda, uppfyller sin målsättning för 
könsfördelning sedan ett flertal år tillbaka. 
På högskolegemensam nivå gäller detta 
för såväl lärare som doktorander. På insti-
tutionsnivå och bland övrig personal rå-
der dock en ojämn könsfördelning. Bland 
lärare på institutionsnivå är antalet män 
i majoritet inom ingenjörsvetenskap och 
resursåtervinning medan övriga områden 

Medarbetare
Antal anställda och lika villkor

Könsfördelning

 

Lärare

2011 2010 2009

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 29 % 71 % 30 % 70 % 37 % 63 %

Lektorer 48 % 52 % 47 % 53 % 43 % 57 %

Adjunkter 58 % 42 % 59 % 41 % 59 % 41 %

Gästlärare 44 % 56 % 50 % 50 % 65 % 35 %

Annan undervi-
sande/forskande 
personal

 
 

51 %

 
 

49 %

 
 

56 %

 
 

44 %

 
 

31 %

 
 

69 %

Summa lärare 51 % 49 % 52 % 48 % 51 % 49 %

Övrig personal

Doktorander 61 % 39 % 59 % 41 % 64 % 36 %

Teknisk personal 30 % 70 % 28 % 72 % 30 % 70 %

Administr. personal 80 % 20 % 82 % 18 % 80 % 20 %

Bibliotekspersonal 83 % 17 % 80 % 20 % 79 % 21 %

Summa övrig pers. 67 % 33 % 66 % 34 % 69 % 31 %

totalt 58 % 42 % 58 % 42 % 59 % 41 %

Medarbetare

 
 

Lärare

2011 2010 2009

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Professorer 26 34 24 35 22 36

Lektorer 106 127 102 121 97 116

Adjunkter 159 176 158 176 164 191

Gästlärare 2 12 3 14 2 10

Annan undervi-
sande/forskande 
personal

 
 

32

 
 

45

 
 

18

 
 

30

 
 

5

 
 

12

Summa lärare 325 394 305 376 290 365

Övrig personal

Doktorander/ 
Amanuenser

67 71 60 64 48 54

Teknisk personal 47 52 49 53 47 52

Administr. personal 143 158 138 156 125 154

Bibliotekspersonal 19 20 23 25 20 25

Summa övrig pers. 276 301 270 298 240 285

totalt 601 695 575 674 530 650
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uppvisar en hög andel kvinnor. Könsför-
delningen gällande ledningsuppdrag har 
förändrats något i och med prefektby-
ten,  totalt är fördelningen 23 män och 17 
kvinnor. Högskolans ledning bestod vid 
utgången av 2011 av två män (rektor, pro-
rektor) och en kvinna (högskoledirektör).

i ett nationellt perspektiv är sjukfrånva-
ron vid högskolan fortfarande låg, men 
inom några grupper sker en viss ökning 
jämfört med föregående år. Särskilt bland 
kvinnliga medarbetare och anställda i ål-
dergruppen 0–29 år ökar sjukfrånvaron 
jämfört med 2010. 

En grupp som är överrepresenterad 
i sjukstatistiken är doktoranderna vilka 
främst återfinns inom dessa kategorier. 
Högskolan har under året vidtagit åtgär-
der i syfte att minska frånvaron och belysa 
doktorandernas situation.  Detta arbete 
sker i nära samarbete med företagshälso-
vården och kommer att fortsätta under 
2012.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön 

Kön 2011 2010 2009

Män 1,0 % 1,0 % 1,5 %

Kvinnor 3,2 % 2,5 % 3,4 %

totalt 2,3 % 1,9 % 2,6 %

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder

Ålder 2011 2010 2009

> 49 2,0 % 2,2 % 2,7 %

30–49 2,0 % 1,8 % 2,8 %

< 30 2,8 % 0,7 % 0,8 %

totalt 2,3 % 1,9 % 2,6 %

65 %
Andelen personal verksam  
inom utbildning och forskning

MeDarBeTare
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Profilering och dimensionering

Utbildning på grund-
bivå och avancerad 
nivå

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 488,4 481,6 457,9

Intäkter av anslag, Mkr 439,9 439,7 427,0

Externa intäkter, Mkr 46,2 41,2 30,1

Verksamhetsutfall, Mkr 38,1 51,4 48,5

Antal helårsstudenter 
(HST)

6 648 6 775 6 716

Antal helårsprestationer 
(HPR)

5 416 5 529 5 291

Prestationsgrad 81 % 82 % 79 %

Kostnad per HST 68 64 61

Kostnad per HPR 83 78 77

Andel studenter på  
avancerad nivå

13 % 14 % 11 %

Antal avlagda examina 2 285 2 001 1 896

Högskolan i Borås systematiska profilerings- och kvalitetsarbete har medfört att lärosätet etablerat en stark och stabil 
position i det svenska högskolelandskapet. Högskoleverkets utvärderingar har visat att ämnes- och programutbild-
ningar håller god kvalitet och att det finns ett antal spetsutbildningar vid högskolan. Lärosätets samtliga utbildningar 
är efterfrågade och söktrycket ligger stabilt på en hög nivå. Det välutvecklade samarbetet med professionerna och ett 
utbud som domineras av programutbildningar av hög kvalitet medför att studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden. 

oVanstÅende har lett till att utbildnings-
verksamheten vid Högskolan i Borås ut-
vecklats starkt, även under de år då hög-
skolesektorn som helhet kännetecknats 
av en vikande trend gällande efterfrågan 
på högre utbildning, och 2011 utgör inget 
undantag. Den ökade efterfrågan på hög-
skolans utbildningar och regeringens sats-
ning på tillfälliga platser 2010–2011 har 
resulterat i en fortsatt positiv utveckling 
av högskolans utbildningsverksamhet. 
Högskolan i Borås når takbeloppet och 
redovisar en stabil ekonomisk utveckling 
samt placerar sig i topp bland högskolor 
och nya universitet avseende såväl antal ex-
amina som söktryck till högre utbildning.  

Högskolan i Borås är en nationellt 
profilerad högskola med en stark regional 
förankring. Utöver att förse det regionala 
arbetslivet med kvalificerad arbetskraft 
finns ett antal utbildningar där högskolan 
är den nationellt ledande aktören. Hög-
skolans utbildningsutbud baseras på tre-
åriga programutbildningar på grundläg-

gande nivå och påbyggnadsutbildningar 
om ett eller två år på avancerad nivå inom 
i huvudsak sex prioriterade områden: 

•		Biblioteks-	och	informations- 
   vetenskap
•		Handel	och	IT
•		Integrerad	vårdutveckling
•		Pedagogiskt	arbete
•		Resurs	återvinning	och	 

   ingenjörsutbildningar
•		Textil	och	mode.	

Högskolan i Borås tillhandahåller ut-
bildning från grundnivå till utbildning på 
avancerad nivå inom samtliga områden 
samt innehar rättigheter att utfärda mas-
terexamen inom fem av dessa. Samliga ut-
bildningar utmärks av väl utvecklade kon-
takter med respektive profession och av 
anknytning till forskning inom respektive 
fält. Som ett komplement till programut-
bildningarna finns inom respektive priori-
terat område ett utbud av fristående kurser. 
Kurserna ger fördjupning och breddning 
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av studenternas kunskaper samt speglar 
idealet om ett livslångt lärande. Utbudet 
av fristående kurser medverkar också till att 
högskolan kan möta nya målgrupper som 
inte tidigare sökt sig till högre utbildning. 

Under 2011 bestod högskolans totala ut-
bildningsutbud av 72 programutbildning-
ar och 269 fristående kurser. Av samtliga 
studenter läste 80 procent en program-
utbildning och 85 procent studerade vid 
Högskolan i Borås campus.  Noterbart 
är att merparten av distansstudenterna 
vid Högskolan i Borås (80 procent) läser 
inom Biblioteks- och informationsveten-
skap och Textil och mode,  de områden 
där högskolan har ett nationellt ansvar 
och är nationellt rekryterande. På avance-
rad nivå erbjuder högskolan 13 magister- 
respektive åtta masterprogram. Andelen 
studenter på avancerad nivå är i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående 
år trots införandet av studieavgifter för 
studenter utanför EES och Schweiz. Det 
visar att högskolans strategi att erbjuda 
utbildning av hög kvalitet på alla nivåer 
inom samtliga prioriterade områden gett 
resultat vilket är betydelsefullt då ett att-
raktivt utbud av magister- och masterpro-
gram utgör en viktig rekryteringsbas för 
lärosätets forskarutbildningar.

72
Antalet  programutbildningar  
på högskolan i borås under 2011

UTBilDning På grUnDnivå ocH avanceraD nivå
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Åldersstruktur

 
Kategori

Andel indiv 
2011

Andel indiv 
2010

Andel indiv 
2009

Kvinnor under 25 26 % 26 % 26 %

Kvinnor 25–34 24 % 23 % 24 %

Kvinnor över 34 21 % 22 % 23 %

Män under 25 13 % 12 % 11 %

Män 25–34 11 % 11 % 11 %

Män över 34 6 % 6 % 6 %

totalt 100 % 100 % 100 %

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Lika villkor

UtiFrÅn asPekten att en ökad mångfald, 
jämställdhet och tillgänglighet utgör vik-
tiga kvalitetsaspekter arbetar Högskolan 
i Borås för att samtliga studenter ska ha 
lika villkor och lika möjligheter oavsett 
kön, könsidentitet, ålder, sexuell lägg-
ning, etniskt ursprung, religion eller an-
nan trosuppfattning och eventuell funk-
tionsnedsättning.  Högskolan i Borås 
ser människor med olika bakgrund och 
erfarenheter som en nödvändighet för en 
långsiktigt hållbar utveckling och bidra 
till att skapa kreativa utbildningsmiljöer. 

I syfte att studentsammansättningen 
vid Högskolan i Borås ska spegla befolk-
ningen avseende lika villkor har högsko-
lan under åren försökt åstadkomma en 
jämnare könsfördelning. Genom att ut-
veckla utbildningar som attraherar under-
representerat kön, mentorskap och olika 
former av punktinsatser har högskolan 
åstadkommit en jämnare könsfördelning 
inom vissa utbildningar. Sedan ett antal år 
utgör dock kvinnliga studenter cirka två 
tredjedelar av studentpopulationen vid 
Högskolan i Borås. En förklaring är att 
högskolans utbildningsutbud i hög grad 
vänder sig mot en yrkesutövning inom 
kvinnodominerade sektorer men den 
höga andelen kvinnliga studenter speglar 
även en nationell och internationell trend 
inom högre utbildning. 

Breddat deltagande

Högskolan i Borås har under en lång pe-
riod bedrivit ett framgångsrikt arbete med 
breddat deltagande i högre utbildning. 
Genom att tillgängliggöra akademiska 
studier för breda grupper i samhället har 
Högskolan i Borås lyckats väl med rekry-
teringen av studenter från studieovana 
miljöer. Under en rad år har Högskolan 
i Borås exempelvis haft en högre andel 

studenter med utländsk bakgrund och 
studenter från arbetarhem än riksgenom-
snittet. Detta får särskild betydelse då 
närregionen har en låg andel individer 
med examen från högre utbildning. Att 
Högskolan i Borås har varit lyckosam i 
arbetet med rekrytering ur olika ålders-
grupper indikerar även att Högskolan i 
Borås utbildningsutbud svarar mot pro-
fessionernas behov av fortbildning och 
kompetensutveckling.  

Flexibel studiegång

Som ett led i Högskolan i Borås vilja för 
att ta ett aktivt ansvar för kompetensut-
veckling och fortbildning inom ramen för 
ett livslångt lärande erbjuder högskolan 
ett flertal kurser och programutbildningar 
som möjliggör en mer flexibel studiegång. 
Högskolan i Borås distansutbildningar 
vänder sig i första hand till studenter inom 
de områden där högskolan har ett natio-
nellt ansvar. Inom såväl Biblioteks- och 
informationsvetenskap som Textil och 
mode, men även inom Integrerad vård-
utveckling erbjuder högskolan ett brett 
utbud av distansutbildningar.

Användandet av flexibla arbetsfor-
mer inom hela utbildningsverksamheten 
har genomgått en markant ökning vid 
Högskolan i Borås. Alltfler campusut-
bildningar inkluderar digitala inslag i 
undervisningen vilket i hög grad med-
ger en mer flexibel studiegång. I april 
släppte Högskolan i Borås appen HB 
Student. Högskolan är bland de första 
lärosätena i landet som satsar på att ta 
fram en webbapplikation för mobilt och 
flexibelt lärande vilket innebär att den 
som studerar på distans kan ta med sig 
föreläsningarna vart som helst och på ett 
enkelt sätt kommunicera med lärarna via 
mobiltelefonen.

Distansutbildning

2011 2010 2009

Helårsstudenter 903   798   824

Helårspresta-
tioner

525 525 442

Prestationsgrad 58 % 66 % 54 %

   2007      2008        2009       2010 2011
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UTBilDning På grUnDnivå ocH avanceraD nivå
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antalet sökande till högre utbildning 
vid svenska lärosäten ökade under 2011. 
Ökningen innebar även att fler studenter 
antogs till program och kurser jämfört 
med 2010.  I relation till den nationella 
ökningen visade Högskolan i Borås en 
större ökning av antalet sökande.  

Detta innebär att det totala antalet sö-
kande till högskolans utbildningar ökade 
samtliga områden under 2011. Det stabila 
söktrycket av antalet förstahandsökande 
medförde att Högskolan i Borås intar en 
topplacering bland högskolor och nya 
universitet i Högskoleverkets statistik 
över antalet antagna förstahandssökande 
hösten 2011. Efterfrågan på Högskolan i 
Borås utbildningar har därmed ökat un-
der ett antal år och befäster Högskolan i 
Borås position som ett attraktivt och efter-
sökt lärosäte för regionala, nationella och 
internationella studenter

Prestationer

För 2011 redovisar Högskolan i Borås ett 
utfall av antalet helårsstudenter och hel-
årsprestationer på 6 465 respektive 5 274. 
Det är en marginell minskning jämfört 
med 2010. Anledningen till att antalet 
helårstudenter, trots en kontinuerlig sta-
bil efterfrågan och stort behov av högsko-
leutbildad arbetskraft, är i nivå med 2010 
är att högskolans planering utgår från att 
utbildningsvolymen ska minska från och 
med 2012. Under 2010 och 2011 har hög-

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppdrag enligt regleringsbrev

skolan erhållit en resursförstärkning i form 
av regeringens satsning på tillfälliga platser. 
Resursförstärkningen har möjliggjort en 
utbyggnad av högskolans utbildningar 
inom bibliotek och informationsveten-
skap, ingenjör, informatik samt textil. Till 
följd av att regeringens satsning upphör 
samtidigt som studieavgifter för tredje-
landsstudenter införs kommer Högskolan 
i Borås resurser för utbildning att minska. 
För att genomföra en nödvändig anpass-
ning av utbildningsvolymen har Hög-
skolan i Borås redan under 2011 minskat 
utbudet av fristående kurser. 

examina 

Den stora ökningen av utbildningsverk-
samheten under de senaste åren har re-
sulterat i en ökning av det totala antalet 
examina på såväl grundnivå som avance-
rad nivå. För 2011 redovisar högskolan en 
ökning av i stort sett samtliga examina 
jämfört med 2010. En förklaring till ök-
ningen är högskolans strävan att bedriva 
utbildning av hög kvalitet på alla nivåer 
inom samtliga prioriterade områden. I 
kombination med utbildningsutbudets 
sammansättning där programutbildning-
ar som leder till examen är väl represente-
rade har utbyggnaden av utbildningsverk-
samheten medfört att högskolan intar en 
stabil topplacering bland samtliga högsko-
lor och nya universitet avseende antalet 
utfärdade examina. 

Utbildning enligt regleringsbrev

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 464,3 461,8 441,9

Intäkter av anslag, Mkr 439,9 439,7 427,0

Externa intäkter, Mkr 22,2 21,3 14,2

Verksamhetsutfall, Mkr 30,6 50,0 48,1

Antal helårsstudenter (HST) 6 465 6 553 6 507

Antal helårsprestationer (HPR) 5 274 5 355 5 136

Prestationsgrad 82 % 82 % 79 %

Kostnad per HST, tkr 67 63 61

Kostnad per HPR, tkr 82 77 77

Andel studenter  
på avancerad nivå

 
13 %

 
14 %

 
11 %

Antal avlagda examina 2 285 2 001 1 896

    2011        2010          2009
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Avlagda examina grundnivå

2011 2010 2009

Högskoleexamen 136 76 101

Kandidatexamen 850 810 660

Summa generella examina 
grundnivå

 
986

 
886

 
761

Konstnärlig kandidatexamen 17 5 7

Högskoleingenjörsexamen 119 130 103

Sjuksköterskeexamen 182 159 168

Lärarexamen 381 281 273

Summa yrkesexamina grundnivå 682 570 544

totalt examina grundnivå 1 685 1 461 1 312

Avlagda examina avancerad nivå

2011 2010 2009

Magisterexamen 413 392 422

Masterexamen 25 17 11

Summa generella examina  
avancerad nivå

 
438

 
409

 
433

Konstnärlig masterexamen 7 3 4

Specialistsjuksköterskeexamen 108 107 125

Barnmorskeexamen 18 21 22

Civilekonomexamen 28

Lärarexamen 1 0 0

Summa yrkesexamina  
på avancerad nivå

 
155

 
128

 
147

totalt examina avancerad nivå 600 540 584

UTBilDning På grUnDnivå ocH avanceraD nivå

hsT, hPr & Prestationsgrad

2011 2010 2009

Helårsstudenter 6 465 6 553 6 507

Helårsprestationer 5 274 5 355 5 136

Prestationsgrad 82 % 82 % 79 %

   2007      2008        2009         2010         2011
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppdragsutbildning

högskolan i BorÅs profil som professions-
lärosäte ska återspeglas i ambitionen att 
vara en ledande aktör inom det utbild-
ningssegment som handlar om vidareut-
bildning av individer som är väl etablerade 
på arbetsmarknaden. Detta sker genom 
ett utbud som riktar sig mot offentlig, pri-
vat och ideell verksamhet, i form av såväl 
fristående kurser som professionsoriente-
rade uppdragsutbildningar. 

Högskolan i Borås utbud av uppdrags-
utbildningar riktar sig främst mot yrkes-
arbetande i närområdet, men flera utbild-
ningar ges på distans, vilket betyder att de 
geografiska gränserna vidgas. Högskolan 

Uppdragsutbildning 

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 24,1 19,9 16,0

Externa intäkter, Mkr 24,1 19,9 16,0

Verksamhetsutfall, Mkr 7,5 1,4 0,5

Antal helårsstudenter (HST) 183 222 209

Antal helårsprestationer 
(HPR)

 
141

 
174

 
155

Prestationsgrad 77 % 78 % 74 %

Kostnad per HST, tkr 91 83 74

Kostnad per HPR, tkr 118 106 100

i Borås erbjuder uppdragsutbildningar 
inom samtliga prioriterade områden och 
utbildningarna ges både i form av poäng- 
och icke poänggivande utbildningar. 

Under 2011 ökade omfattningen av 
uppdragsutbildningar. Detta var resul-
tatet av ett utökat uppdrag till följd av 
ett pågående reformarbete inom lärarut-
bildningsområdet. Samtidigt minskade 
antalet helårsstudenter i poänggivande 
uppdragsutbildning jämfört med 2010. 
Minskningen förklaras av ett minskat 
uppdrag från Skolverket inom ramen för 
Lärarlyftet.Poänggivande uppdragsutbildning

2011 2010 2009

Helårsstudenter 183 222 209

Helårsprestationer 141 174 155

Prestationsgrad 77 % 78 % 74 %

   2007      2008        2009       2010 2011
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högskolan i BorÅs verksamhet inom ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå 
finansieras med statliga anslag och medel 
från externa finansiärer. Anslagsintäk-
terna fördelas av regeringen i reglerings-
brev i form av ett ersättningstak, så kallat 
takbelopp, och externa intäkterna erhålls 
i huvudsak för uppdragsutbildning. Mot 
takbeloppet avräknas prestationer i form 
av antagna studenter och helårsprestatio-
ner. Ersättningen till olika utbildningar 
varierar och för att nå takbeloppet för-
utsätts Högskolan i Borås genomföra 
verksamhet på en bestämd nivå inom sina 
olika utbildningar. 

För 2011 redovisar Högskolan i Borås  
helårsstudenter och helårsprestationer till 
ett värde av 465 377 tkr. Prestationen med-
för att ersättningstaket för den grundläg-
gande högskoleutbildningen (448 503 
tkr) nås och att högskolan inklusive de-
cemberprestationen för 2010 (2 129 tkr) 
redovisar en överproduktion på 19 003 
tkr för 2011. Överproduktionen medför 
att högskolan redovisar en utgående över-
produktion till ett värde av 44 850 tkr vid 
utgången av 2011.

Till följd av regeringens tvååriga sats-
ning på tillfälliga platser var anslagsintäk-
terna i nivå med föregående år. Totalt upp-
gick anslagsintäkterna till 439 879 tkr för 
2011.  Att intäkterna av anslag avviker från 
takbeloppet beror på att 1 608 tkr vidare-
förmedlats till Studentkåren i Borås samt 
att ersättningen på 7 016 tkr för regering-
ens satsning på tillfälliga platser betalades 
ut av Kammarkollegiet och redovisas som 
ett bidrag.

De externa intäkterna visade en ökning 
med 5 026 tkr jämfört med 2010. Totalt 
uppgick de externa intäkterna till 46 202 
tkr för 2011. Ökningen är i huvudsak hän-
förbar till uppdragsutbildning utförd på 
uppdrag av arbetsförmedlingen samt att 
studieavgifter infördes för studenter utan-
för EES och Schweiz. Som en konsekvens 
av de ökade externa intäkterna och de i 
stort sett oförändrade intäkterna av anslag 
utgjorde den externt finansierade andelen 
av utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 5 procent vilket är oförändrat jämfört 
med 2010. Av den totala finansieringen 
inom området utgjordes 573 tkr (0,1 pro-
cent) av anslagsmedel som använts för att 
samfinansiera den bidragsfinansierade 
verksamheten.  Det förändrade ränteläget 
medförde att även de finansiella intäkterna 
ökade med 1 561 tkr jämfört med 2010.

Under året ökade kostnaderna med 
20 010 tkr (fyra procent) främst till följd 
av ökade kostnader för personal och öv-
riga driftskostnader. Detta är konsekven-
sen av de av styrelsen beslutade strategiska 
satsningarna som genomförts under året 
i syfte att skapa förutsättningar för ökad 
kvalitet och en fortsatt positiv utveckling 
av högskolan utbildningsverksamhet. 
Sammantaget medför detta att utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå redovi-
sar en positiv kapitalförändring om 37 947 
tkr för 2011. Den positiva kapitalföränd-
ringen medför att Högskolan i Borås 
redovisar en ackumulerad kapitalföränd-
ring för verksamhetsgrenen utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå som 
uppgick till 215 776 tkr vid 2011 års utgång.

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (tkr)

2011 2010 2009

Antal helårsstudenter 6 465 6 553 6 507

Antal helårsprestationer 5 274 5 355 5 136

Ersättningstak (tkr) 448 503 447 634 409 720

Över-/underprestation 19 003 25 831 35 152

Sparade prestationer 44 850 43 628 17 797

Anslagssparande 0 0 0

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2011 2010 2009

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 439 879 439 688 427 015

Intäkter av avgifter m.m. 32 256 26 076 21 904

Intäkter av bidrag 13 946 15 100 8 218

Finansiella intäkter 2 312 751 765

Summa intäkter 488 393 481 615 457 902

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -286 782 -267 174 -250 267

Kostnader för lokaler -66 928 -70 615 -71 580

Övriga driftkostnader -82 666 -79 578 -76 390

Finansiella kostnader -724 -311 -265

Av- och nedskrivningar -13 166 -12 578 -10 858

Summa kostnader -450 266 -430 256 -409 360

Verksamhetsutfall 38 127 51 359 48 542

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar  
i dotterföretag och 
intresseföretag

 
 

-180

 
 

-107

 
 

-82

Summa resultat från 
andelar i dotterföretag 
och intresseföretag

 
 

-180

 
 

-107

 
 

-82

transfereringar

Medel som erhållits 
från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
 

1 608

 
 

947

Medel som erhållits  
från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
 

5 371

 
 

3 576

 
 

2 794

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag

 
275

 
153

 
21

Lämnade bidrag -7 254 -4 676 -2 815

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 37 947 51 252 48 460

Resurser och finansiering

 465 377 000
Samlade värdet av prestationerna av studenterna vid Högskolan i Borås

UTBilDning På grUnDnivå ocH avanceraD nivå
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och   utbildning på forskarnivå
Sex kompletta miljöer

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på 
forskarnivå

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 102,1 93,9 87,2

Intäkter av anslag, Mkr 51,9 51,1 39,8

Externa intäkter, Mkr 49,9 42,7 47,4

 – varav uppdragsforskning 2,0 2,0 1,3

Verksamhetsutfall, Mkr -45,3 -33,9 -22,3

Antal personer i forskarutbildning 113 104 124

Antal doktorander 79 80 73

Antal publikationer 565 530 531

Antal reefereegranskade  
publikationer

 
311

 
279

 
220

Kostnad per refereegranskad 
publikation

 
474

 
458

 
497

Antal disputationer 12 17 17

FörUtom att de externa intäkterna ut-
gör ett kvitto på en verksamhet av hög 
kvalitet har de ökade resurserna möjlig-
gjort en positiv och stabil utveckling av 
högskolans forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

Att högskolans profilering varit fram-
gångsrik visar sig även genom att Högsko-
lan i Borås, efter hård prövning, erhållit 
examensrättigheter på forskarnivå inom 
områdena Biblioteks- och informations-
vetenskap, Resursåtervinning samt Tex-
til och mode. Inom området Textil och 
mode erhölls såväl generella som konst-
närliga examensrättigheter.

För Högskolan i Borås är det en 
överordnad strategi att etablera och kon-
solidera kompletta miljöer där ett nära 
förhållande mellan utbildning och forsk-
ning råder. Detta innebär att högskolans 
resurser avseende forskning har koncen-
trerats till gemensamma profilområden 
vilket resulterat i att Högskolan i Borås 
idag har ett antal prioriterade starka och 

uthålliga kompletta utbildnings- och 
forskningsmiljöer: 

•		Biblioteks-	och	informations-
vetenskap

•		Handel	och	IT
•		Integrerad	vårdutveckling
•		Pedagogiskt	arbete
•		Resursåtervinning
•		Textil	och	mode.

Basen i dessa miljöer är ett antal starka 
flervetenskapliga forskningsprogram. Ge-
mensamt för samtliga forskningsprogram 
är att de kännetecknas av en hög grad av 
samarbete över disciplinära gränser samt 
att de har ett flervetenskapligt angrepps-
sätt. 

Ett gränssnitt av stor betydelse för 
Högskolan i Borås går mellan vetenskap-
lig och konstnärlig verksamhet. Lärosätet 
förfogar över miljöer för textil- och mo-
dedesign som ger unika möjligheter för 
forskningsinriktat konstnärligt utveck-
lingsarbete. Vid högskolan interageras 

Högskolan i Borås målmedvetna profileringsarbete har medfört att lärosätet utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt 
och internationellt framstående profilområden. Genom att etablera ett antal starka forskningsmiljöer har resurserna 
för verksamheten, avseende såväl intäkter av anslag som extern finansiering, kontinuerligt ökat.  



29

högskolan i borås • årsredovisning 2011 högskolan i borås • årsredovisning 2011

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och   utbildning på forskarnivå
Sex kompletta miljöer

Forskning, konsTnärligT UTvecklingsarBeTe ocH UTBilDning På Forskarnivå

designutbildning och forskning med 
vetenskapligt grundad verksamhet inom 
områdena textil teknologi och manage-
ment. F3 – Fashion Function Future kan 
lyftas fram som ett flervetenskapligt pro-
gram som involverar högskolans forskare 
inom Textil och mode, Resursåtervinning 
och Handel och IT. F3 syftar till att ut-
veckla textil- och modenäringen för att 
svara mot den nödvändiga omvandlingen 
till en mer hållbar hantering av världens 
resurser. 

I samverkan med det textila fältet och 
globalt verksamma mode- och textilföre-
tag med bas i Sverige ska F3 bidra till en 
utveckling mot en miljövänligare framtid.

den möjlighet som öppnats för högskolor 
att erhålla rättighet att utfärda examina 
på forskarnivå är av avgörande betydelse 
för Högskolan i Borås strategi om att 
utveckla kompletta miljöer. En livaktig 
utbildning på forskarnivå bidrar till att 
ytterligare stärka lärosätets prioriterade 
områden samtidigt som hela högskolan 
såsom regional och nationell kunskaps-
miljö genomgår en kvalitetshöjning.  

I augusti avslog Högskoleverket Hög-
skolan i Borås ansökningar om examens-
rättigheter på forskarnivå inom områdena 
Lärarutbildning och pedagogisk yrkes-
verksamhet och Integrerad vårdutveckling. 
För att tillhandahålla utbildning av hög 
kvalitet på alla nivåer i egen regi har hög-
skolan under året arbetat med att ytterli-
gare stärka kvaliteten inom dessa områden 
samt inlämnat ansökan om examensrättig-
heter inom området Handel och IT. 

Forskarutbildning i egen regi

Under året startade Högskolan i Borås 
forskarutbildning i egen regi inom samt-
liga de områden där examensrättigheter 
erhållits. I avvaktan på egna examensrät-
tigheter bedrivs utbildning på forskarnivå 
i samarbete med andra lärosäten inom öv-
riga områden. 

Genom särskilda avtal och i samar-
bete med Göteborgs universitet och Lin-
néuniversitetet bedriver högskolan även 
forskarutbildning inom Integrerad vård-
utveckling samt inom Lärarutbildning 
och pedagogisk yrkesverksamhet. I ett 
samarbete mellan lärosätena i Västsverige 
bedrivs en forskarskola inom informatik, 
Graduate School of Informatics. Utöver 
dessa samarbeten har högskolans fors-
karstuderande varit inskrivna vid andra 
universitet, nationellt och internationellt, 
genom speciella avtal. 

Genom de erhållna rättigheterna och 

samarbetet med andra lärosäten garan-
teras kompletta miljöer inom samtliga 
högskolans prioriterade områden. I jäm-
förelse med 2010 ökade omfattningen av 
högskolans forskarutbildning och under 
2011 deltog totalt 113 personer i forskarut-
bildning, varav 35 var inskrivna vid fors-
karutbildning vid Högskolan i Borås. 

Forskarutbildning

113
Antalet personer i forskar- 
utbildningen vid Högskolan i Borås
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högskolan i BorÅs strävar efter att öka 
produktionen av refereegranskade ar-
tiklar samt att åstadkomma en generell 
ökning av publiceringsverksamheten. 
Glädjande är att antalet refereegran-
skade artiklar och konferensbidrag ökat 
markant under perioden och numera 
utgör en betydande del av den totala 
forskningsproduktionen. 

Den höga andelen av artiklar med 
refereegranskning och refereegranskade 
konferensbidrag är en tydlig indikator på 
att Högskolan i Borås satsningar på forsk-
ning gett resultat.

Publikationer

2011 2010 2009

Artikel, övrig 26 46 20

Artikel, övrig vetenskaplig 21 10 42

Artikel, refereegranskad  
vetenskaplig

 
159

 
151

 
113

Artikel, recension 21 14 9

Konstnärlig forsknings- och 
utvecklingsrapport *

 
0

 
5

 
4

Bok 15 9 15

Kapitel i bok 23 37 78

Bokkapitel, refereegranskad 
vetenskaplig 

 
21

 
0

 
0

Konferensbidrag, övrigt 52 42 42

Konferensbidrag, refereegranskat 120 128 107

Konferensbidrag, poster 28 19 25

Doktorsavhandling 12 15 17

Licentiatavhandling 3 3 4

Rapport 35 43 34

Patent 1 0 1

Övrigt 24 8 20

Publikationer totalt 561 530 531

För att synliggöra högskolans forsk-
ning ytterligare publicerar Högskolan i 
Borås sedan hösten 2007 en rapportserie 
benämnd Vetenskap för profession. Un-
der 2011 publicerades tre rapporter och 
den sammanlagda utgivningen uppgår 
sedan starten till arton rapporter. 

Rapportserien syftar till att stärka och 
utveckla verksamheten vid Högskolan i 
Borås och skapa samarbete över discipli-
nära gränser. Serien är också en kanal för 
att sprida forskningsresultat till verksam-
ma inom näringsliv, kulturliv och offentlig 
verksamhet

Publikationer

* Under 2011 togs publikationstypen konstnärlig forsknings- och 
utvecklingsrapport bort. Den konstnärliga forskningen anges istället 
som innehållstyp, vilket betyder att en refereegranskad vetenskaplig 
artikel t.ex. kan vara konstnärlig forskning. omfattningen på dessa har 
ökat kraftigt under 2011.

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och   utbildning på forskarnivå
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För att Vara huvudhandledare för fors-
karstuderande ställs krav på docentkom-
petens vilket också regleras i de olika av-
tal för forskarutbildning som Högskolan 
i Borås har med bland annat Göteborgs 
universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Högskolan i Jönköping och Linnéuniver-
sitetet. Handledarkompetens innehas av 
professorer och docenter som genomfört 
en handledarutbildning med erfarenhet 
från doktorandhandledning. 

Oftast kombineras handledarskapet 
genom att huvudhandledning utförs av 
professor och där biträdande handle-
dare utses bland erfarna lektorer/forskare. 
Detta innebär att handledarkompetensen 
breddas samt att kunskap inom specifika 
delområden kan utnyttjas. 

En konsekvens av högskolans satsning 
på kompetensutveckling samt riktade 
rekryteringsåtgärder är att antalet hu-
vudhandledarkomptenta lärare ökat vid 
högskolan de senaste åren. 

Detta är ett resultat av nyrekryteringar 
och disputerade som genomgått handle-
darutbildning. Högskolan i Borås handle-
darresurser innebär att kapaciteten för att 
handleda forskarstuderande är hög inom 
lärosätets samtliga prioriterade områden.

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på 
forskarnivå (tkr)

Verksamhetens intäkter 2011 2010 2009

Intäkter av anslag 51 852 51 106 39 759

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

 
11 662

 
9 917

 
9 917

Intäkter av bidrag 38 190 32 751 37 495

Finansiella intäkter 436 134 2

Summa verksamhetens 
intäkter

 
102 140

 
93 908

 
87 173

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -106 835 -94 068 -78 516

Kostnader för lokaler -11 273 -7 620 -7 158

Övriga driftkostnader -25 215 -22 611 -20 603

Finansiella kostnader -123 -53 -59

Avskrivningar och ned-
skrivningar

 
-3 974

 
-3 492

 
-3 091

Summa verksamhetens 
kostnader

 
-147 419

 
-127 844

 
-109 427

Verksamhetsutfall -45 280 -33 936 -22 254

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. 
samt andra intäkter 
som inte disponeras av 
myndigheten 

 
 
 

79

 
 
 

3

Intäkter av uppbörd 0

Medel som tillförts 
statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet

 
 

-79

 
 

-3

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag

 
1 983

 
1 964

 
1 716

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag

 
3 826

 
5 443

 
5 413

Lämnade bidrag -5 809 -7 407 -7 129

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -45 280 -33 936 -22 254

Resurser och finansiering
högskolan i BorÅs verksamhet inom forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå finansieras med 
statliga anslag och genom privata forsk-
ningsfinansiärer. Det statliga anslaget 
fördelas av regeringen i regleringsbrev 
baserat på studentvolym och ett antal 
kvalitetsindikatorer och den externa 
forskningsfinansieringen erhålls i huvud-
sak i konkurrens efter ett granskningsför-
farande.   

Högskolan i Borås resurser för forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå ökade med 8 232 
tkr (nio procent) jämfört med 2010. De 
ökade resurserna var resultatet av en ökad 
extern finansiering (17 procent), avgifter 
och bidrag, medan anslagsintäkterna 
ökade marginellt (två procent).  Under 
2011 har högskolan, i enlighet med Sve-
riges universitets- och högskoleförbunds 
modell för full kostnadstäckning, använt 
anslagsmedel motsvarande 8 427 tkr för 
att samfinansiera underskott i de projekt 
högskolan bedriver inom forskning och 
utbildning på forskarnivå. Detta motsva-
rar åtta procent av den totala volymen och 
är en minskning med en procentenhet 
jämfört med 2010. Sammantaget inne-
bär detta att av de totala resurserna för 
forskning och utbildning på forskarnivå 
utgjorde anslag 54 procent och externa 
medel 46 procent. Det motsvarar en ök-
ning av andelen extern finansiering med 
fem procentenheter jämfört med 2010.  

Samtidigt ökade de totala kostnaderna 
med 19 576 tkr (13 procent jämfört med 
2010. De ökade kostnaderna medförde att 
högskolan redovisar en negativ kapitalför-
ändring på 45 280 tkr för 2011. Underskot-
tet är till delar hänförbar till den utökade 
verksamheten inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå men är framförallt 
resultatet av styrelsens satsning för att 
stärka utbildning och forskning. Genom 
att använda myndighetskapitalet finan-
sieras en treårig satsning för att utveckla 

och stärka högskolans prioriterade områ-
den, exempelvis genom anställningar som 
postdoktor och olika riktade satsningar. 
Utfallet medför att den ackumulerade ka-
pitalförändringen för verksamhetsgrenen 
forskning, konstnärligt verksamhetsgre-
nen forskning, konstnärligt utvecklings-
arbete och utbildning på forskarnivå vid 
2011 års utgång uppgick till ett underskott 
på 126 628 tkr.

9 %
Ökningen av forskningsresurserna 
2011 vid högskolan i borås

Handledare

Forskning, konsTnärligT UTvecklingsarBeTe ocH UTBilDning På Forskarnivå

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och   utbildning på forskarnivå
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Internationalisering
En öppen och internationell miljö

högskolans Verksamhet ger studenter 
och anställda kunskaper om internatio-
nella villkor och förutsättningar att kunna 
agera på den internationella arenan. 

Att skapa förståelse för andra länder 
och för internationella förhållanden är 
av stor vikt för högskolans möjligheter 
att påverka den globala utvecklingen och 
vara aktiv i det globala kunskapssamhäl-
let. 

Högskolans studenter och anställda 
ska ha förståelse för och intresse av att 
öka kunskapen om olika kulturer i egen 

Utbildning och forskning vid Högskolan i Borås utmärks av öppenhet och är en internationell miljö. Profilerad och kon-
kurrenskraftig utbildning och forskning stärker Högskolan i Borås anseende och attraktionskraft på den internationella 
utbildningsmarknaden och i forskningssamhället vilket bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten. 

Antal inresande personal inom utbytesprogram

Kategori 2011 2010 2009

Totalt Totalt Totalt

Doktorander 0 2 2

Lärare (lärarutbyte undervisning) 37 23 28

– varav inom EU-utbildningsprogr. 18 9 9

Övrig personal (personalutbyte 
inkl. lärare om ej undervisnings-
utbyte el. forskning)

 
 

37

 
 

23

 
 

8

– varav inom EU-utbildnings-
program

0 18 1

totalt 74 48 38

Antal utresande personal inom utbytesprogram

Kategori 2011 2010 2009

Totalt Totalt Totalt

Doktorander 10 6 8

Lärare (lärarutbyte undervisning)  
40

 
27

 
39

– varav inom EU-utbildningsprogr. 15 15 9

Övrig personal (personalutbyte 
inkl. lärare om ej undervisningsut-
byt. el. forskning)

 
 

33

 
 

42

 
 

56

– varav inom EU-utbildningsprogr. 11 14 11

totalt 83 75 103

professionsutveckling och i samarbete 
med andra bidra till en rättvis och hållbar 
global utveckling. 

För att utveckla lärosätets verksam-
hetsidé ingår Högskolan i Borås i strate-
giska allianser med utländska lärosäten 
som kompletterar och utvecklar den egna 
verksamhetsidén. Genom olika former av 
internationella samarbeten, på individuell 
såväl som institutionell nivå, skapas även 
intresse utomlands för högskolans profil 
samtidigt som genomslaget för lärosätets 
forskning och utbildning ökar.  

554
Antalet  studenter som deltog  
i utbytesprogram under 2011
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Internationell samverkan
högskolan i BorÅs har inom ramen för 
olika utbytesprogram lyckats väl med att 
involvera utländska lärare och personal 
i utbildningarna, ta tillvara erfarenheter 
från lärare med utländsk bakgrund samt 
stimulera högskolans medarbetare till 
ökat internationellt utbyte. Detta genom 
att högskolan utvecklat ett antal gemen-
samma utbildningar och examina samt ett 
omfattande lärarutbyte med universitet 
och lärosäten från samtliga världsdelar. 

En bidragande orsak har varit att hög-
skolan under 2011 varit koordinator för 
ett Erasmus Mundus-projekt med Asien, 
EM EuroAsia, och samarbetspartner i 
projektet TOSCA, som rör samarbete 
med Centralasien.

Utöver utbytet inom ramen för olika 
utbytesprogram sker en rad utbyten i form 
av gemensamma utbildnings-, forsknings- 

och innovationsprojekt, deltagande i 
konferenser samt besök hos samarbets-
partners. 

Exempelvis invigdes under 2011, i 
samarbete med bland andra Borås Stad, 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
och Gadjah Madja univeritetet, en pilot-
anläggning för biogasförbränning av 
fruktavfall i Indonesien. Anläggningen 
är ett utmärkt exempel på hur högskolans 
verksamhet kan bidra till förändringar 
som medför en renare miljö och bättre 
levnadsvillkor.  

Ytterligare ett projekt som rönt upp-
märksamhet är SHaMan.  I samverkan 
med ett antal universitet inom EU, USA 
och näringslivet har Högskolan i Borås va-
rit delaktig i ett projekt, som syftar till att 
skapa bättre verktyg, säkerhet och proces-
ser för digitala arkiv och digital arkivering. 

…ett om-

fattande 

lärarut-

byte med 

universitet 

och läro-

säten från 

samtliga 

världsdelar.

inTernaTionalisering
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Internationalisering
Utbildning med internationell prägel

Antal in- och utresande studenter inom 
utbytesprogram

Kategori 2011 2010 2009

Inresande  
studenter

 
315

 
279

 
234

– varav inom 
EU-utbildnings-
program

 
 

184

 
 

173

 
 

144

Utresande 
studenter

 
239

 
140

 
173

– varav inom 
EU-utbildnings-
program

 
 

81

 
 

55

 
 

84

UtBildning Vid högskolan i Borås har en 
tydlig internationell prägel. För att stu-
denter ska bli medvetna om internatio-
naliseringens betydelse och konsekvenser 
arbetar högskolan med att integrera frå-
gor som lika villkor samt miljö i ett globalt 
hållbart utvecklingsperspektiv i samtliga 
programutbildningar. 

Högskolan i Borås har under en längre 
tid även haft en studentsammansättning 
som speglar den etniska mångfalden i det 
omgivande samhället. Att en femtedel av 
studenterna vid lärosätet har utländsk 
bakgrund ökar förutsättningarna för att 
såväl studenter som personal ska utveckla 
en ökad förståelse för kulturella skillnader. 

Samtidigt erbjuder Högskolan i Borås 
internationellt konkurrenskraftiga utbild-
ningar som främjar mobilitet både avseen-
de svenska studenters studier utomlands 
och internationella studenters studier vid 
Högskolan i Borås. 

Förutom att högskolan kontinuerligt 
arbetar med att utveckla utbudet av in-
ternationellt rekryterande utbildningar 
pågår utvecklingen av program, kurser, 
eller moment i kurser i samarbete med 
utländska lärosäten. Genom att engagera 
lärare från utländska lärosäten i högsko-
lans utbildningar samt förlägga delar av 
utbildningen till andra länder involveras 
och uppmuntras studenterna till interna-
tionellt utbyte. Exempelvis har högskolan 
tillsammans med kinesiska lärosäten ut-
vecklat programmet internationell mark-
nadsföring och IT och genom ett samar-
bete med Asian Institute of Technology 
har delar av affärsingenjörsutbildningen 
förlagts till Bangkok. 
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Studieavgifter för tredjelandsstudenter

inTernaTionalisering

FrÅn oCh med höstterminen 2011 infördes 
studieavgifter för studenter utanför EES 
och Schweiz. I likhet med de internatio-
nella erfarenheterna medförde införandet 
av studieavgifter en kraftig nedgång av an-
talet studenter från tredje land vid Hög-
skolan i Borås. Inför införandet av avgifter 
var osäkerheten stor bland universitet och 
högskolor över vilka konsekvenser det 
skulle medföra för lärosätenas verksam-
het. I syfte att kompensera högskolorna 
och utveckla kvaliteten i högre utbildning 
och för att attrahera kunskap och kompe-
tens till Sverige infördes samtidigt två sti-
pendieprogram för tredjelandsstudenter.

  Höstterminen 2011 påbörjade 28 av-
giftsskyldiga studenter sin utbildning vid 
Högskolan i Borås. Av dessa finansierade 
18 studenter sina avgifter genom stipen-
dier och i stort sett samtliga stipendiater 
erhöll stipendier som täckte hela studie-
avgiften. Majoriteten av de avgiftsskyldiga 
studenterna återfanns på utbildningar på 
avancerad nivå. 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2011

Nettoomsättning, Mkr 1,5

Verksamhetsutfall, Mkr 0,4

Antal studenter 28

Stipendiater 18

 – varav egna 15

 – varav SI 2

Helårsstudenter 12,0

Helårsprestationer 6,3

Prestationsgrad 53 %

Andel studenter på avancerad nivå 85 %

Införandet av studieavgifter har under 
2011 främst fått konsekvenser i form av en 
minskning av antalet studenter på avan-
cerad nivå inom områdena Resursåtervin-
ning och ingenjörsutbildningar, Handel 
och IT samt Textil och mode.  

Under 2011 ökade antalet tredjelands-
studenter som deltagit i utbildning inom 
bilaterala avtal till 74 studenter. I jämfö-
relse med 2010 motsvarar det en ökning 
med tre studenter. Införande av studieav-
gifter för tredjelandsstudenter har därmed 
inte lett till någon nämnvärd förändring i 
högskolans utbytesavtalsverksamhet. De 
kontakterna Högskolan i Borås haft med 
Migrationsverket avseende tredjelands-
studenter har fungerat väl.
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Innovation och samverkan
En aktiv part i det västsvenska innovationssystemet

med sin nära koppling till professionerna 
har Högskolan i Borås bred erfarenhet av 
interaktion mellan utbildning, forskning 
och innovation; inte minst inom spets-
program som Smart Textiles och Waste 
Recovery. Kunskapsöverföring sker ge-
nom högskolans olika in- och utflöden 
och det är viktigt med kontinuitet och 
systematik i omvärldskontakterna. När-
het och flexibilitet har identifierats som 
framgångsfaktorer för samverkan och 
samproduktion

Inom de kunskapsområden där begrep-
pet innovation traditionellt används ar-
betar högskolan med sitt holdingbolag 
som verktyg för att bidra till spridning av 
forskningens resultat och metoder till det 
omgivande samhället. 

Ett resultat av detta var att Högskolan 
i Borås under 2011 fick sitt första patent 
inom Resursåtervinning. Högskolan arbe-
tar också nära andra aktörer i det regionala 
innovationssystemet, som Inkubatorn i 

Borås och Textil & Modefabriken, den 
senare är en modeinkubator som fått ett 
nationellt uppdrag inom sitt område och 
för studenter genom det lokala Drivhuset. 

I Västsverige bedrivs sedan länge ett 
samarbete mellan regionen och de olika 
lärosätena inom innovationsområdet. Un-
der 2011 har samarbetet fått kraft genom 
etableringen av Innovationskontor Väst. 

Forskning och utbildning har utöver eko-
nomiska och sociala värden, också intel-
lektuella, kulturella, etiska och estetiska 
betydelser. 

Här vill Högskolan i Borås särskilt 
lyfta fram den satsning som görs på 
konstnärlig forskning inom ramen för 
profilområdet Textil och mode. I takt med 
kunskapssamhällets tilltagande betydelse 
och en skärpt global konkurrens är det 
också viktigt att universitet och högskolor 
svarar för en kompetensförsörjning som i 
ökad utsträckning omfattar även dispute-
rade personer. 

På många håll i samhället blir arbets-
uppgifterna allt mer forskningslika. Hög-
skolan i Borås bidrar till exempel med 
metod- och processutveckling inom en 
rad områden, som vård, skola och bib-
liotek.

Högskolan i Borås anlägger ett långsik-
tigt perspektiv på samverkan. Detta inte 
minst därför att högre utbildning är den 
största och kanske viktigaste formen av 
kunskapsöverföring. 

Studenter bär med sig kvaliteter som 
kreativitet, självständighet samt kritiskt 
tänkande, breddkunskaper och etik från 
genuint forskningsanknutna utbildningar, 
och kompetensförsörjer näringsliv, offent-
lig verksamhet och kulturliv. 

Studenternas kunskaper möjliggör 
vid omsättning i yrkeslivet ett förbättrat 
innovationsklimat. Detta skapar i sin tur 
förutsättningar för ett samhälle som är 
rikt på ekonomiska, sociala, intellektuella, 
kulturella och etiska värden. 

Högskolan i Borås har, i jämförelse med många andra lärosäten, väl etablerade samarbeten med närings-
liv, offentlig verksamhet och kulturliv, och strukturer som är mera öppna för okonventionella lösningar. 
Högskolan i Borås har utvecklat arbetssätt och system för att ta tillvara den kunskap som utvecklas inom 
ramen för utbildning och forskning för tillämpning i industrin och andra samhällsfunktioner.

Här vill 

Högskolan 

i Borås 

särskilt 

lyfta fram 

den sats-

ning som 

görs på 

konstnärlig 

forskning 

inom 
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profilom-
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Ett centrum för vetenskap,  
innovation, kultur och affärsverksamhet

innovaTion ocH saMverkan

Exempelvis finns inom lärarutbildningen 
vid Högskolan i Borås sedan länge ett 
väl utvecklat samarbete med regionens 
kommuner kring såväl professions- som 
verksamhetsutveckling och en mycket 
omfattande uppdragsutbildning. 

I samarbete med Västra Götalands-
regionen har högskolan utvecklat sex 
utbildningsvårdavdelningar. Utbildnings-
vårdavdelningarna underlättar och främjar 
kontinuerlig kompetensöverföring och 
kunskapsutveckling till nytta för patien-
terna.

högskolan i BorÅs befinner sig i en av 
landets mest dynamiska regioner som 
tydligt prioriterar regional tillväxt och 
innovationsutveckling. 

I Borås skapas en Science Park, ett 
centrum för vetenskap, innovation, kultur 
och affärsverksamhet, där textil verksam-
het inom akademin, i näringslivet och vid 
kulturinstitutioner står i fokus. 

I bred samverkan mellan Högskolan 
i Borås, Borås Stad och övriga aktörer 
inom innovationssystemet i regionen eta-
bleras, i anslutning till lärosätets samlade 

citycampus i stadsdelen Simonsland, ytor 
för dialog och samverkan varigenom kun-
skapstriangeln tar fysisk form. 

Verksamheten inom centrumet tar 
sin utgångspunkt i Högskolan i Borås 
prioriterade områden, som har en stark 
och naturlig förankring i den näringslivs-
struktur av små och medelstora företag 
som utmärker regionen. 

I mötet mellan konst, design och tek-
nik genereras idéer som främjar innova-
tion som i kommande processer kan ut-
vecklas till affärsmöjligheter.

För att Vara en viktig aktör i samhälls-
utvecklingen krävs effektiva kanaler för 
spridning av nya rön mellan akademin 
och det omgivande samhället. 

Högskolan kommunicerar med om-
världen såväl lokalt och regionalt som 
nationellt och internationellt på flera sätt 
och genom olika kanaler. Förutom infor-
mation via webb, nyhetsbrev till intressen-

ter såsom kommuner och företag samt en 
numera webbaserad tidning för alumner, 
sker information via pressutskick, TV-
produktioner, information till journalister 
samt via externa webbplatser såsom forsk-
ning.se. Öppna föreläsningar, öppet hus 
och deltagande i vetenskapsfestivaler är 
andra kanaler för att sprida kunskap och 
information om högskolans verksamhet.

Informationsspridning

recurring Patterns, framtagna av smart Textiles 
Design lab och möbelföretaget ire. i dessa 
programmerbara textilier kan man låta mönstret 
blekna, lösas upp, ändra färg eller försvinna helt, 
om och om igen. Förändringarna kan startas av 
händelser som sker långt från textilen eller när 
man kommer nära ytan.

i det gamla 
industri-
landskapet 
simonsland 
nära högsko-
lan skapas 
ytor för 
samverkan.
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BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 64,2 62,6 56,6

Externa intäkter, Mkr 5,2 4,8 4,6

Antal helårsstudenter 
(HST)

691 698 597

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

531 522 392

Prestationsgrad 77 % 75 % 66 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

13 % 15 % 14 %

Antal avlagda 
examina

139 154 138

Antal lärare 62 61 52

Andel disputerade 39 % 48 % 46 %

Antal professorer 4 4 5

Antal forskarstud. 16 17 18

Under Året startade för första gången ett 
tredje år i webbredaktörsutbilningen vil-
ket innebär att studenterna på program-
met även kan läsa till en kandidatexamen. 
Webbredaktörsutbildningen utmärker sig 
genom att erbjuda olika typer av flexibla 
utbildningsformer. Det är möjligt att läsa 
utbildningen på distans såväl som på cam-
pus. Båda alternativen innebär helfartsstu-
dier. Tack vare områdets långa erfarenhet 
och kontinuerliga satsningar på pedago-
gisk utveckling har genomströmningen 
även på distansutbildningen kunnat be-
hållas på en förhållandevis hög nivå.

Ett exempel på utveckling av flexibla 
och pedagogiska undervisningsformer är 
att det för en kurs i patent och immaterial-
rätt under året utvecklades och lanserades 
en app för moderna mobiltelefoner och 
surfplattor, kallad App-And-Go.

Under 2011 genomfördes den 11:e Mö-
tesplatskonferensen av Borås Stadsbiblio-
tek och Högskolan i Borås tillsammans 
med  två nya partners; Kungl. Biblioteket 

och Kultur i Väst. Årets tema, ”Läget i 
Bibliotekssverige?”, lockade ett rekord-
stort antal deltagare. Tillsammans med 
Kultur i Väst startade under året ”Forsk-
ning och fika”, en chans till möten mel-
lan yrkesverksamma bibliotekarier och 
forskare.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Under året har en utbildnings- och forsk-
ningsstrategi 2012-2022 arbetats fram 
och antagits. Där har tre framgångsrika 
delområden identifierats: informations-
praktiker, digitala resurser och tjänster 
inom kultur- och informationsområdet, 
samt bibliotek, kultur och samhälle. Det-
ta är forskningsområden som kommer att 
fokuseras och utvecklas ytterligare under 
perioden.

Högskolan i Borås har sedan 1998 
genom avtal med Göteborgs universitet 
bedrivit forskarutbildning inom områ-
det. Under 2010 erhöll högskolan egna 
examensrättigheter på forskarnivå inom 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan i Borås är nationellt ledande inom utbildning och forskning i 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Utbildning erbjuds på såväl grund- som avancerad nivå och leder till ett flertal 
yrken, främst bibliotekarie och webbredaktör. Rekryteringen av studenter sker huvudsakligen nationellt men områdets 
masterutbildningar attraherar även studenter utanför Sveriges gränser. Utöver programutbildningar erbjuds fortbild-
ningskurser främst riktade mot yrkesverksamma inom bibliotekarie- och webbredaktörsprofessionerna.

Biblioteks- och informationsvetenskap
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området. Samarbetet med Göteborgs 
universitet fortsatte fram till 1 juli 2011 då 
avtalet sades upp och forskarutbildningen 
bedrivs nu helt i högskolans regi. Ett resul-
tat av detta är att Högskolan i Borås första 
egna disputation ägde rum 2011, just inom 
området Biblioteks- och informations-
vetenskap. 

gästforskare i Borås

Under året har ett flertal gästforskare 
från olika delar av världen varit verk-
samma i Borås. Forskningsprogrammet 
inom sociala medier, Social Media Stu-
dies (SMS), har fortsatt att utvecklas 
positivt med tre nya doktorander som 
antogs under året. 

Dessutom genomförandes en inter-
nationell workshop och en internationell 
forskningskonferens, The web of future. 
Den senare fokuserade digitalt bevarande 
utifrån forskningsresultat i EU-projektet 
SHaMan, där Högskolan i Borås varit 
en ledande part.

sex PrioriTeraDe oMråDen
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Handel och IT

BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 78,6 80,7 73,8

Externa intäkter, Mkr 6,6 7,5 9,5

Antal helårsstudenter 
(HST)

1205 1304 1243

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

1011 1064 951

Prestationsgrad 84 % 82 % 77 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

13 % 15 % 5 %

Antal avlagda examina 240 178 155

Antal lärare 57 57 62

Andel disputerade 54 % 56 % 58 %

Antal professorer 6 7 7

Antal forskarstud. 12 17 21

ett exemPel PÅ internationaliseringen 
är samarbetet med universitet i Kina 
som innebär att högskolan genomför 
en gemensam utbildning, Affärsinfor-
matikprogrammet med inriktning mot 
internationell marknadsföring och IT, 
som leder till dubbla examina och ett 
års utlandsstudier i Kina. Utöver dessa 
utbildningar utbildas bland annat civil-
ekonomer, fastighetsmäklare, administra-
törer för såväl offentlig som privat sektor, 
samt systemvetare. Därutöver erbjuder 
högskolan inom området ett flertal upp-
dragsutbildningar.

I juni 2011 var det dags för de första 
civilekonomerna vid Högskolan i Borås  
att ta sin examen. En stor utställning med 
alla examensarbeten arrangerades. Arbe-
tena höll genomgående en mycket hög 
kvalitet. Sedan Högskolan i Borås erhöll 
exemensrättigheter för Civilekonomexa-
men har utbildningen varit en av de mer 
eftertraktade vid lärosätet med ett stadigt 
högt söktryck.

En studentinitierad ranking av Sveri-
ges alla ekonomiutbildningar resulterar 
för Högskolan i Borås del i en delad fjärde 
placering av de 25 utbildningarna som in-
gått i undersökningen vilket innebär en 
god kvalitetsstämpel för högskolan.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Högskolan i Borås lämnade i oktober 2011 
in en ansökan till Högskoleverket om rät-
tighet att examinera på forskarnivå inom 
området Handel och IT. Besked väntas 
under våren 2012.

Under året utvecklades området Han-
del och IT ytterligare. Högskolan i Borås 
har en lång tradition och erfarenhet av 
både utbildning och forskning inom om-
rådet men det var under 2011 som namnet 
på området fastställdes.

Handel och IT omfattar det forsk-
nings- och praktikfält där handel och IT 
samverkar, påverkar eller stödjer varandra. 
Detta sker inte minst genom att den ökan-
de handeln driver på IT-utvecklingen 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utifrån ett starkt regionalt och nationellt behov har högskolan utvecklat 
ett antal utbildningar med inriktning mot Handel och IT. Här ges utbildningar i ekonomi och informatik upp till mas-
ternivå samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. Ett växande utbud på engelska har ökat det internationella 
inslaget i utbildningarna på såväl grundnivå som avancerad nivå. För studenter på magister- och masterutbildningarna 
ges möjlighet att läsa hela utbildningen på engelska. 
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samt att IT-utvecklingen förändrar män-
niskors uppfattningar om av vad som är 
möjligt. En ökad integrering av Handel 
och IT leder till förändrade beteenden, 
behov och krav hos medborgare, kunder 
och användare men även till att enskilda 
individer i allt högre grad skapar värde i 
samverkan med företag, organisationer 
och andra individer. Genom att ta ut-
gångspunkt i hur handel och IT påverkar 
och utvecklar varandra, samverkar och 
bildar en helhet som innefattar flera per-
spektiv, skapas en forskningsverksamhet 
som är nydanande och som utmärks av 
flervetenskap och unicitet. Några projekt 
har varit särskilt viktiga under 2011.

 Design av e-tjänster för alla – utveckla 
principer för design av e-tjänster utifrån 
konsument- eller medborgarperspek-
tiv. Att vårt sätt att kommunicera har 
förändrats radikalt de senaste tio åren är 
knappast en nyhet. Utbudet av internet-
baserade e-tjänster har ökat dramatiskt 
och i takt med det har även användarna 
blivit många fler. Numera har nästan alla 
i Sverige en dator och en mobiltelefon. 
Användningen av e-tjänster är inte längre 
förbehållet än mindre exklusiv och homo-
gen grupp – datorer och mobiltelefoner är 
befolkningens nya sätt att kommunicera. 
Men hur designar man e-tjänster som är 
för alla? Ett nytt stort forskningsprogram 
med detta tema har tagit form under året 
vid Högskolan i Borås inom området 
Handel och IT.

Återanvändning och återvinning av 
kläder – Projektet syftar till att utveckla 
kunskap och lösningar för att minska det 
textila klädavfallet. Förståelsen för hur 
konsumenter resonerar när de beslutar 
att göra sig av med klädesplagg måste 
öka samtidigt som förståelse skapas för 
hur olika intressenter i ett nätverk ser 
på problemen med textilt klädavfall och 
hur de ser på olika innovativa lösningar. 
Även processen och effekterna av en för-
söksverksamhet där kunder ges möjlighet 

att returnera kläder mot någon form av 
pant undersöks. Studien syftar även till 
att föreslå IT lösningar för denna typ av 
verksamhet.

Information Fusion for In Silico Mo-
delling in Pharmaceutical Research – I 
projektet studeras sofistikerade metoder 
och algoritmer för att ur stora datasam-
lingar extrahera kunskap om olika sub-
stansers lämplighet att ingå i läkemedel 
med specifika uppgifter. Stiftelsen för 
strategisk forskning (SSF) har delat ut 
100 miljoner kronor inom utlysningen 
informationsintensiva system. Av 45 
forskningsansökningar har fyra projekt 
beviljats stöd. Ett av projekten, med 
koppling till forskningsgruppen CSL-
ABS vid Högskolan i Borås, har fått 19 
miljoner kronor. Pengar som nu bland 
annat kommer att finansiera fem dokto-
rander under fem års tid.

Innovation för hållbart vardagsresande 
– Innovation för hållbart vardagsresande 

är ett fyraårigt projekt som syftar till att 
utveckla praktisk och teoretisk kunskap 
om hur digitala informationsinfrastruk-
turer och tillhörande tjänster kan bidra 
till expansionen av andelen kollektivtra-
fik i det totala persontransportsystemet. 

Ett gemensamt kännetecken för samt-
liga projekt är att de har en stark koppling 
till praktikfältet.

attraktiv möteplats och arena

Under året inledde Swedish Institute for 
Innovative Retailing (S.I.I.R) sin verksam-
het med syfte att bidra till innovativ och 
hållbar handel genom att erbjuda unika 
forskarresurser och utvecklingsmiljöer till 
handelsföretag, handelsentreprenörer och 
omgivande samhälle. Verksamheten präg-
las av en öppen experimentell verksam-
hetsmiljö och därigenom utgör den en att-
raktiv mötesplats och arena för praktiker, 
forskare och studenter. Exempel på detta 
är de fyra projekt som designats under året:

•		Knalleland	blir	Cyber-Knalle	–	En	

41sex PrioriTeraDe oMråDen

studie tillsammans med Centrum-
föreningen Knalleland. 

•		Butiksexponering	av	funktionsplagg	
– beslutsstödssystem – En studie till-
sammans med Craft of Sweden AB. 

•		3D	inom	e-handeln	–	En	studie	till-
sammans med Epic Travelgear ett 
företag inom Libro Group. 

•		Hur	gör	vi	handel	av	kultur	–	Från	
Borås City till Simonsland – En stu-
die tillsammans med Borås Borås AB. 

I institutets regi utvecklas en tvärveten- 
skaplig forskningsmiljö vid Högskolan i 
Borås och där forskare (regionalt och na-
tionellt) och företagare kan mötas med 
syfte att främja hållbar tillväxt och tydliga 
förbättringar med fokus på innovationer.
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BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 95,6 96,2 90,7

Externa intäkter, Mkr 5,1 6,7 5,6

Antal helårsstudenter 
(HST)

898 932 965

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

801 818 883

Prestationsgrad 89 % 88 % 92 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

26 % 25 % 25 %

Antal avlagda examina 631 595 616

Antal lärare 74 63 59

Andel disputerade 46 % 41 % 39 %

Antal professorer 7 5 5

Antal forskarstud. 19 16 16

omrÅdet konkretiseras i forskningspro-
grammet Träffsäker vård där tyngdpunk-
ten ligger på existentiella vårdfrågor, som 
aktualiserar etiska, didaktiska och kon-
textuella vårdfrågor vid integration med 
praktisk vårdverksamhet.

Högskolan erbjuder i huvudsak 
sjuksköterskeutbildning inom området. 
Därutöver ges barnmorskeutbildning 
och ett brett urval av specialistsjuksköter-
skeutbildningar. Ämnet vårdvetenskap 
kan studeras upp till magisternivå. För 
att tillgodose behovet av fortbildning 
och kompetensutveckling för yrkesverk-
samma erbjuds fristående kurser och 
uppdragsutbildningar. Det finns också 
möjlighet att läsa barnmorskeutbildning 
och specialistsjuksköterskeutbildningar 
som fristående kurser i kombination med 
yrkesutövning.

Högskolan i Borås har ett avtalsreg-
lerat samarbete med Västra Götalands-
regionen avseende verksamhetsförlagd 
utbildning som fungerar mycket väl och 

där sjuksköterskestudenterna får de kun-
skaper och färdigheter som krävs för att 
verka som professionella sjuksköterskor. 
Utifrån detta goda samarbete har sex 
utbildningsvårdavdelningar utvecklats. 
Ambitionen är att varje student en gång 
under sin studietid ska få göra sin verk-
samhetsförlagda utbildning på en utbild-
ningsvårdavdelning. Utbildningsvårdav-
delningarna har en miljö där vårdande och 
lärande förenas och deras huvudsakliga 
syfte är att höja kvaliteten i sjuksköterske-
studenternas verksamhetsförlagda utbild-
ning genom ett väl utvecklat koncept där 
teori och praktik integreras. Högskolan 
i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus och 
Alingsås kommun har i samverkan utveck-
lat utbildningsvårdavdelningarna. 

Forskning och utbildning på forskarnivå

Under året lämnade Högskoleverket be-
sked om examensrättigheter på forskarnivå 
inom området. Högskoleverket beslutade 
att avslå högskolans ansökan. Arbete pågår 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Integrerad vårdutveckling handlar om att utveckla och integrera profes-
sionellt vårdande inom vårdorganisationen utifrån ett patientperspektiv. Området baseras på forskarutbildningsämnet 
vårdvetenskap. Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås har en tydlig ämnesprofil och definieras som ett autonomt, pro-
fessionsneutralt ämne med humanvetenskaplig inriktning. 

Integrerad vårdutveckling
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nu med att ytterligare utveckla området så 
att examensrättigheter på forskarnivå kan 
erhållas i framtiden. Fram till dess fortsät-
ter samarbetet med lärosäten som har exa-
mensrättigheter så att forskarutbildning 
kan bedrivas vid Högskolan i Borås och 
på så sätt fortsatt vara en komplett miljö 
med utbildning på alla nivåer.

Prehospital akutsjukvård

Ett spännande projekt har startat under 
året inom prehospital vård. Projektet är 

externfinansierat bland annat av Länsför-
säkringar Älvsborg. 

Sveriges invånare har rätt till säker, 
trygg och tillgänglig vård både på och ut-
anför sjukhus. Prehospital akutsjukvård 
innebär ambulanssjukvård, och denna 
inleds redan vid utlarmning av ambulans. 
Avancerad vård och bedömning sker på 
hämtplats och under pågående transport 
till sjukhus eller vårdcentral. Många pa-
tienter som ringer efter ambulans har dock 
inte akuta medicinska problem. Prelimi-

nära studier antyder att en stor del av dem 
borde ha sökt hjälp på vårdcentral istället. 

Ett säkert omhändertagande direkt 
när ambulansen anländer kan medföra 
att fler patienter överlever svåra skador 
och akuta sjukdomstillstånd. Risken för 
komplikationer kan emellertid kvarstå 
på akutmottagningen. Eftersom alla akut-
mottagningar regelbundet får ett mycket 
stort antal patienter att ta hand om kan 
de med akuta – ibland livshotande – be-
hov, tvingas vänta på vård och behandling. 
Detta kan i sin tur öka komplikationsris-
ken och risk för bestående framtida men. 
För ökad överlevnad, minskad kompli-
kationsrisk och möjlighet att snabbt 
komma tillbaka till ett normalt liv är det 
viktigt att det finns en väl sammanhållen 
vårdkedja. 

Den prehospitala vården utgör en 
viktig del av många vårdkedjor bland 
annat när det gäller stroke, hjärtinfarkt, 
höftfrakturer samt inom den geriatriska 
vårdkedjan. Den modell man idag arbe-
tar efter inom ambulanssjukvård innebär 
dock att merparten av patienterna hamnar 
på akutmottagningen oavsett medicinska 
vårdbehov och allvarlighetsgrad. En mo-
dell med utvidgad prehospital vård, som 
ännu inte har prövats, innebär att bedöm-
ning av patientens tillstånd och behov av 
fortsatt vård sker på hämtplats. Detta kan 
medföra att kortare vårdinsatser genom-
förs och avslutas eller planeras vidare på 
hämtplats. Patienten behöver då inte följa 
med till akutmottagningen. 

Ovanstående projekt syftar till att 
undersöka om utvidgad prehospital vård, 
utförd av ambulanssjuksköterska i samråd 
med läkare, bidrar till bättre resursutnytt-
jande, säkrare vård, snabbare rehabili-
tering och återgång till normalt liv med 
högre välbefinnande/tillfredsställelse för 
patienten än i tidigare vårdmodeller. Dess-
utom ska projektet undersöka om en sam-
verkande prehospital vårdkedja påverkar 
vårdköerna på akutmottagningen.

ett säkert 

omhänder-

tagande 

direkt när 

ambu-

lansen 

anländer 

kan med-

föra att fler 
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svåra 

skador 
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sjukdoms-

tillstånd. 
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det gÅngna Året inom området har präg-
lats av nyetablering och implementerings-
arbete såväl när det gäller organisation som 
utbildning. Den nya lärarutbildningen har 
haft sitt första intag inför höstterminen. 
Under året erhöll högskolan ytterligare 
examenstillstånd i ämnena svenska som 
andraspråk och engelska samt matematik 
för gymnasiet vilket innebar att en kom-
plett utbildning för ämneslärare inom 
gymnasiet (kemi/matematik) och en 
komplett ämneslärarutbildning i svenska/
svenska som andraspråk och engelska för 
år 7–9 kan erbjudas vid lärosätet.

De nya examenstillstånden inom ra-
men för lärarutbildningen som erhållits 
under året förstärker den tidigare etable-
rade bilden av en utbildning med god kva-
litet. Detta bekräftades av att Högskolan i 
Borås erhöll ett utökat uppdrag att utbilda 
fler lärare och förskollärare när regeringen 
omfördelade platser till lärosäten som be-
dömdes ha en utbildning med hög kvalitet. 
Högskoleverkets pågående granskning av 

Pedagogiskt arbete

ämnena psykologi, sociologi och arbets- 
vetenskap har inneburit en ytterligare  
fokusering på kvaliteten i utbildningen.

 Den rikstäckande alumnstudien för 
lärarutbildningarna har genomförts för 
andra gången och återigen hamnar Hög-
skolan i Borås i topp avseende tidigare stu-
denters bedömning av sin yrkesutbildning. 
Analysen visar att alumnerna uttrycker 
trygghet i sin yrkestillhörighet. En av för-
klaringarna till deras nöjdhet avseende 
utbildningen kan vara den välutvecklade 
mentorsverksamheten. En annan orsak 
till det goda resultatet som högskolan får 
i alumnstudien är den välorganiserade 
verksamhetsförlagda utbildningen. Sam-
mantaget utgör detta ytterligare ett kvitto 
på att lärarutbildningen vid Högskolan i 
Borås håller en mycket hög kvalitet. 

regionalt utvecklingsCentrum

Genom Regionalt utvecklingsCentrum 
(RuC) stimulerar och stödjer högskolan 
skolutveckling samt skapar mötesplatser 

BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 115,6 107,0 100,7

Externa intäkter, Mkr 23,7 17,4 14,2

Antal helårsstudenter 
(HST)

1367 1431 1476

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

1253 1237 1344

Prestationsgrad 92 % 86 % 91 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

10 % 8 % 2 %

Antal avlagda 
examina

764 617 574

Antal lärare 94 87 89

Andel disputerade 52 % 52 % 48 %

Antal professorer 5 4 4

Antal forskarstud. 13 13 15

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förutom lärarutbildning med inriktning mot förskola, fritidshem och 
grundskola på grund och avancerad nivå bedriver högskolan utbildning inom pedagogiskt arbete och organisations- och 
personalutveckling. Inom området erbjuds utbildning på avancerad nivå med möjligheter till magisterexamen i utbild-
ningsvetenskap, pedagogiskt arbete och arbetsvetenskap samt möjligheter till masterexamen inom ämnet pedagogiskt 
arbete. 
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för erfarenhetsutbyte och kunskapssprid-
ning i skolfrågor.

Under 2011 har verksamheten inom 
centrumet nått den största volymen av 
samverkan och uppdragsinsatser någon-
sin. Ett 80-tal större och mindre insatser 
gentemot 26 olika organisationer har 
genomförts. Flest uppdrag kommer från 
Skolverket, Borås Stad, övriga Sjuhärads-
kommuner, Göteborgs stad och Länssty-
relsen samt Västragötalandsregionen.

nätverk för manliga lärare

En annan företeelse vid institutionen som 
är väl värd att uppmärksamma är nätver-
ket MaNet som riktar sig till manliga lä-
rare. Nätverket, som ingår i en satsning för 
en mer jämställd utbildning och yrkeskår, 
startade hösten 2007 utifrån ett behov att 
diskutera frågor kring mäns roll som pe-
dagoger och vilka förväntningar som män 
möter i utbildningen och i yrkeslivet. Un-
der 2011 har MaNet arbetat med att pro-
fessionsanknyta nätverket, öka samarbetet 
på nationell och internationell nivå samt 
rekryteringen till lärarutbildningen.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Inom Pedagogiskt arbete bedrivs forskning 
om lärande och pedagogisk yrkesverksam-
het i vid mening. Vid Högskolan i Borås 
har fokus särskilt utvecklats i relation till 
forskning om sociala, politiska och ekono-
miska villkor för demokrati och delaktighet 
i lärandeprocesser. Under 2011 har arbetet 
med projektet Sociala risker – en kommuns 
syn på problematik och forskningsbehov rö-
rande klotter, skadegörelse och anlagda brän-
der fortsatt. En referensgrupp bestående 
av deltagare från polis, räddningstjänst, 
socialtjänst, skola, brottsförebyggande 
råd, folkhälsan och stadsplanering arbetat 
med frågor om samverkan och om pro-
blem med sociala risker. Tillsammans med 
områdena Biblioteks- och informationsve-
tenskap och Integrerad vårdutveckling har 
ett utvecklingsarbete påbörjats under året 

med syfte att skapa ett gemensamt starkt 
samhällsvetenskapligt forskningsprogram 
i anslutning till Horizon 2020.

Det för närvarande mest omfattande 
forskningsprojektet vid institutionen – 
Meningsskapande illustrationer? Yngre 
elevers möten med förklarande bilder och 
modeller i skolans och förskolans nO- och 
matematikundervisning – är finansierat 
av Vetenskapsrådet och drivs i samverkan 
med Mittuniversitetet och Högskolan 
Kristianstad med Högskolan i Borås som 
ledande part. Projektet syftar till att ge ny 
kunskap om hur elever skapar mening då 
de möter illustrationer av olika slag i un-
dervisningssammanhang vilket tidigare 
inte studerats i någon större omfattning 
trots att det just är i grundskolans lägre 
årskurser och i förskoleklasser som för-
klarande bilder och modeller av olika slag 
intar en särskilt framträdande roll. De 
uppmärksammade forskningsprojekten 
Bedömning för lärande och Inkludering 
för bildning fortsätter planenligt.

68
Antalet partnerområden för 
lärarutbildningen i Borås

sex PrioriTeraDe oMråDen
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BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 107,3 105,7 94,5

Externa intäkter, Mkr 14,2 12,3 11,0

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
1 189

 
1 125

 
1 052

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

 
916

 
872

 
781

Prestationsgrad 77 % 78 % 74 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

15 % 18 % 19 %

Antal avlagda 
examina

328 323 266

Antal lärare 69 66 61

Andel disputerade 65 % 70 % 66 %

Antal professorer 6 6 8

Antal forskarstud. 26 20 24

Resursåtervinning och ingenjörsutbildningar

det helt engelsksPrÅkiga kandidatpro-
grammet inom Industriell ekonomi med 
namnet International Business Engine-
ering har en internationell utblick och 
genomförs i samarbete med AIT (Asian 
Institute of Technology) i Bangkok. 
Studenterna läser huvuddelen av utbild-
ningen i Borås men även delar på plats i 
Thailand. Examensarbetena genomförs 
till stor del utanför Sverige i länder som 
Brasilien, Tyskland och Frankrike.

Under året har tvååriga internatio-
nella mastersprogram med engelska som 
undervisningsspråk bedrivits: Resource 
Recovery – Industrial Biotechnology, 
Resource Recovery – Sustainable Tech-
nology samt Industrial Engineering – Lo-
gistics. Forskningsanknytningen för mas-
tersprogrammen är stark genom närheten 
till forskningen och forskarutbildningen 
inom resursåtervinning. 

Examensarbeten utförda i miljön har 
lett till publikationer och konferensbi-
drag. Mastersstudenterna finns i en miljö 
nära doktorander och professorer. Flera av 

de examinerade har gått vidare till dokto-
randtjänster.

En begränsad men ökande volym av 
uppdragsutbildning har bedrivits under 
året. Flera företag och företagsnätverk 
kommuner och sjukhus har efterfrågat 
uppdragsutbildning inom lean produk-
tion/tjänsteproduktion. Denna efterfrå-
gan är delvis ett resultat av tidigare ge-
nomförda utbildningar inom ramen för 

”Bättre-konceptet”.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Den flervetenskapliga forskningsmiljön 
syftar till att förbättra och utveckla nya 
metoder och processer för materialåter-
vinning och för förädling av avfall och 
restprodukter till energi och material. 
Viktiga delområden är koncentrerade 
mot förbränning och förgasning av krä-
vande bränslen, återvinning av polymera 
material, förädling av restprodukter för 
produktion av förnyelsebara bränslen som 
bioetanol och biogas samt superabsorbe-
rande material. Ett nytt fokusområde be-

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan i Borås är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer 
med ett högt och stabilt söktryck till utbildningarna. Inom teknikområdet erbjuds förutom högskoleingenjörsutbild-
ningar även tekniker-, magister- och masterutbildningar samt förberedande utbildningar såsom tekniskt/ naturve-
tenskapligt basår. Alla utbildningar är väl förankrade i Sjuhärads- och Västra Götalandsregionen. Utbildningen inom 
resursåtervinning bedrivs uteslutande på Institutionen Ingenjörshögskolan. 
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aktar sociala frågor. Under året beviljades 
ett patent gällande återvinning av citrus-
skal för produktion av limonen och biogas.

Ett innovativt exempel på forskning 
inom området behandlar en förstudie för 
produktion av fiskfoder från sulfitlut, ba-
serad på forskningsresultat framtagna vid 
Högskolan i Borås, på Nordic Paper AB i 
Säffle genom MEDAB/Cewatech AB. En 
stor utmaning i dagsläget är produktion 
av foder till djur. Bland dessa brukar fisk 
skapa störst problem, och framförallt rov-
fisk som lax, då de kräver en speciell diet 
som i nuläget innefattar fiskmjöl. Fisk-
mjöl i sin tur produceras av småfisk, vilket 
betyder att det går åt mer infångad fisk än 
vad som faktiskt produceras i fiskodlingar 
inriktade mot just rovfisk.

Ett av alternativen till fiskmjöl består 
av en grupp mikrosvampar kallade zy-
gomyceter, som utvecklas inom området 
resursåtervinning i samarbete med Ce-
watech AB. All produktion som inriktas 
på föda har dock hårda krav om att vara 
ofarliga, och där har zygomyceterna en 

stor fördel. Just de som ska användas som 
fiskfoder är isolerade ur en traditionell 
indonesisk maträtt, och har därmed bli-
vit provade av ett antal miljoner indone-
sier i några hundra år. Zygomyceter har 
dessutom fördelen att de kan växa på det 
mesta. Exempelvis har rester från svensk 
pappersmassaindustri provats med stor 
framgång. Processen undersöks just nu i 
pilotskala. Ett projekt baserat på zygomy-
ceter beviljades i slutet av året finansiering 
på 4,8 Mkr från Energimyndigheten.

internationell spridning

Vidare har kunskapstriangeln Waste Re-
covery – Aktörssamverkan i Borås, ett 
samarbete mellan Högskolan i Borås, 
Borås Stad, Borås Energi och Miljö och 
SP, fortsatt sin spridning internationellt. 
Nätverket har visionen ”Vi utbyter kun-
skap och erfarenheter för att utveckla 
hållbara samhällen ur ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv glo-
balt”. Waste Recovery är en innovativ 
kunskapstriangel som inkluderar stadens  

(Borås) erfarenhet av kunskapsuppbygg-
nad, planering och politiska beslut relate-
rad till återvinning. Forskningsinstitutets 
erfarenhet av industrinära forskning och 
tjänster inom området utgör det andra 
komplementet till högskolans egen forsk-
ning och undervisning. Till kunskapstri-
angeln är också ett tjugotal privata företag 
adjungerade. 

Under året har fokus varit på Indonesi-
en, Nigeria, Vietnam och Brasilien. Målet 
är att skapa liknande kunskapstrianglar i 
samarbetsländerna. Detta har skett på 
flera ställen. Detta möjliggör akademiskt 
utbyte samt ger tekniköverföring och af-
färsmöjligheter. I Indonesien invigdes i 
början på 2011 en biogasanläggning som 
en direkt följd av projektet. Nigeria finan-
sierar mastersstudenter och doktorander 
för att få en kunskapsutveckling inom 
området. Brasilien har varit i fokus genom 
samverkan med tre universitet samt flera 
städer i Brasilien. Bland annat har flera 
Letter of intent skrivits med ambitionen 
att utveckla en hållbar avfallshantering. 

Bilden: 
 i indonesien 
invigdes un-
der 2011 en 
biogasan-
läggning som 
en direkt 
följd av pro-
jektet Waste 
recovery.

sex PrioriTeraDe oMråDen
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BASFAKtA

2011 2010 2009

Nettoomsättning, Mkr 115,2 101,6 92,2

Externa intäkter, Mkr 21,2 13,9 11,7

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
1115

 
1063

 
1174

Antal helårsprestatio-
ner (HPR)

 
762

 
842

 
785

Prestationsgrad 68 % 79 % 67 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
8 %

 
9 %

 
8 %

Antal avlagda examina 183 134 147

Antal lärare 54 48 41

Andel disputerade 43 % 42 % 29 %

Antal professorer 11 10 6

Antal forskarstud. 26 21 21

inom omrÅdet erBjUds ett brett utbud 
av engelskspråkiga program på magis-
ter- och masternivå och det existerar ett 
stort och ökande intresse för samarbete 
från utländska universitet, institutioner 
och näringsliv. För att svara mot den 
stora efterfrågan på vidareutbildning 
från studenter, yrkesverksamma och ar-
betsgivare erbjuder högskolan ett brett 
och flexibelt utbud av fristående kurser 
inom området. 

Utbildning med näringslivsinriktning 
har fått särskild uppmärksamhet under 
2011. Projektmedel har avsatts av KK-
stiftelsen för projektet Expertkompetens 
för textil innovation och av Tillväxtverket 
för projekten Entreprenörskap i kreativa 
näringar respektive Kvinnligt entrepre-
nörskap i textil- och modesektorn. Ett EU-
projekt inom Leonardoprogrammet om 
varumärkesbyggande har avslutats under 
året och kommer att leda till en europeisk 
distansutbildning i Högskolan i Borås regi. 
Ytterligare ett EU-projekt, Baltic fashion, 

Textil och mode

pågår med inriktning mot entreprenör-
skap inom mode. 

Forskning och utbildning på forskarnivå

Området Textil och mode innefattar de-
sign, teknik och management och bärs 
upp av två starka forskningsprogram. 
Inom programmet Smart Textiles bedrivs 
forskning och utveckling av nya material 
och produkter utifrån dels ett designper-
spektiv, dels ett textilteknologiskt per-
spektiv. 

Att fortsatt utveckla Högskolan i 
Borås experimentella miljöer – verkstäder 
och labb – som mötesplats för design och 
teknologi är av stor vikt. Inom program-
met F3 – Fashion Function Future är den 
bärande idén att utveckla forskning inom  
modeområdet utifrån ett helhetsperspek-
tiv genom den textila processen från de-
sign, via produktion och logistik, försälj-
ning och konsumtion till återvinning. Av 
avgörande betydelse för framgång inom 
området är samverkan mellan vetenskap-

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Inom området Textil och mode har Högskolan i Borås en position som 
nationellt centrum för utbildning och utveckling. Vid högskolan finns unika resurser i form av verkstäder, maskinpark 
och laboratorier för undervisning, forskning och utvecklingsarbete inom design, tillverkning och teknisk utveckling. 
Utbildningar ges upp till magister- respektive masternivå inom design, management och teknik.



49

högskolan i borås • årsredovisning 2011 högskolan i borås • årsredovisning 2011

lig och konstnärlig forskning. Design är en 
del av forskningsområdet Textil och mode, 
och definierar den konstnärliga textila 
forskningen vid Högskolan i Borås. Av 
central betydelse är att utveckla, fördjupa 
och kritiskt belysa den konstnärliga grun-
den för textil design som verksamhet och 
hantverk. Högskolan i Borås ska vara en 
arena av nationell och internationell be-
tydelse för konstnärligt utvecklingsarbete.

Forskningen inom området har fort-
satt att utvecklas positivt. Erhållna exa-
mensrättigheter på forskarnivå, närvaron 
av fem postdoktorer inom interaktions-
design, textil teknik och textilt manage-
ment och två gästforskare i design, samt 
internationell rekrytering av en professor 
i materialteknik med textil inriktning har 
bidragit till att ytterligare stärka miljön. 
Smart Textiles fortsätter som planerat 
med en ökande andel företagsdrivna pro-
jekt, men även forskning inom teknik och 
design. Den första disputationen i textilt 
management har också ägt rum.

Det högskolegemensamma program-
met F3 – Fashion function future, har 
fått tydligare form under året. Ett flertal 
projekt i samverkan med näringslivet har 
genomförts och påbörjats, bland annat 
om textilföretags förmåga att återhämta 
sig efter störningar och kriser, det vill säga 
deras resiliens, om e-handelns möjligheter 
till ökad kundförståelse och effektivare re-
turhantering och om den aktuella frågan 
om materialutveckling och möjliga alter-
nativ till bomull och oljebaserade fibrer, 
däribland Vinnova-projektet Från träd 
till tråd.

mötesplats Borås

Den tredje Ambiencekonferensen am-
bience’11 arrangerades i november i Borås 
som en mötesplats mellan konst, design 
och teknik med åtskilliga presentationer 
av Smart Textiles-karaktär. Temat för 
konferensen var gränslandet och berö-
ringspunkterna mellan teknik, konst och 
design. Aktuella forskningsområden som 

behandlades var: digital architecture, in-
teraction design, new media art och smart 
textiles. ambience’11 har innehållit både 
en del med presentationer av papers och 
en utställningsdel där forskningsresultat 
visats. Konferensen blev en unik mötes-
plats för forskare från olika forsknings-
områden och med forskare från 20 olika 
länder. Både under och efter konferensen 
har organisationskommittén fått uppre-
pade bevis för att nätverk har skapats och 
att detta kommer att generera nya möten 
och intressanta samarbeten i framtiden.

Högskolan 

i Borås ska 

vara en 

arena av 

nationell 

och inter-

nationell 

betydelse 

för konst-

närligt ut-

vecklings-
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Styrning och kontroll
Styrelsens sammansättning

högskolans högsta BeslUtande organ är 
styrelsen och styrelsens ledamöter företrä-
der hela högskolan. Styrelsen har inseende 
över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs. 

Styrelsens ordförande och externa 
ledamöterna utses av regeringen efter för-
slag från Högskolan i Borås. Rektor ingår 
i styrelsen. Lärosätets tre lärarerepresen-
tanter utses genom val och Studentkåren 
i Borås representerar studenterna vid hög-
skolan med tre ledamöter. Företrädare för 
de anställda har närvaro- och yttranderätt 
vid styrelsens sammanträden. 

Samtliga styrelseledamöter utses i nor-
malfallet för tre år (studentrepresentanter 
ett läsår) och nuvarande styrelse har för-
ordnande till 2014. Ersättning till styrel-
sens ledamöter och ersättning och andra 
anställningsvillkor för rektor fastställs av 
regeringen. 

Styrelsen vid Högskolan i Borås be-
stod 2011 av Roland Andersson, ordfö-
rande, Björn Brorström, rektor, Björn 
Bergquist, Inger Eide Jensen, Solweig 
Eklund, Agneta Mårdsjö, Berit Olsson, 
vice ordförande, Gunnar Ryman och 
Ronald Pedersen. Företrädare för lärarna 
var Maria Nyström, Marianne Strömberg 
samt Peter Therning och Klara Jennische, 
kårordförande, Helena Werneholm samt 
Jonas Nyman företrädde studenterna. 
Fackliga representanter var Monica Ham-
marnäs och Carina Théen. 

Styrelsen sammanträdde vid sex till-
fällen under 2011, varav ett var ett tvåda-
gars strategimöte i Varberg. Styrelsen har 
under året, med anledning av den ökade 
konkurrenssituationen inom universitet 
och högskolesektorn, ägnat särskild upp-
märksamhet åt strategiska frågor. Närva-
ron vid styrelsemötena var hög.

Roland Andersson, 
ordförande

Björn Brorström, 
rektor

Ronald Pedersen, 
ledamot

Solweig Eklund, 
ledamot

Björn Bergquist, 
ledamot

Gunnar Ryman, 
ledamot

Peter Therning,  
lärarrepresentant

Marianne Strömberg, 
lärarrepresentant

Maria Nyström,  
lärarrepresentant

Inger Eide Jensen, 
ledamot

Agneta Mårdsjö, 
ledamot

Berit Olsson,  
vice ordförande

Klara Jennische,  
studentrepresentant

Helena Werneholm, 
studentrepresentant

Jonas Nyman, 
studentrepresentant

Carina Theen, 
företrädare för de 
anställda

Monica Hammarnäs, 
företrädare för de 
anställda
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sTyrning ocH konTroll

För ledning aV verksamheten närmast 
under styrelsen svarar rektor. Rektor är 
myndighetschef samt styrelsens verkstäl-
lande funktion och har i den egenskapen 
uppgift att utöva styrelsens strategiska 
ledarskap. För att skapa en effektiv led-
ningsfunktion har rektor inrättat en 
ledningsfunktion bestående av rektor, 
prorektor och högskoledirektör.  

Förutom att fungera som rektors 
ställföreträdare har prorektor ansvar för 
utbildning samt kvalitetsutveckling och 
högskoledirektören ansvarar för frågor 
rörande administration och förvaltning. 
För högskolans strategiska ledning är 
en ledningsgrupp knuten till rektor, där 
studenter och representanter för olika 
ledningsfunktioner är företrädda.

Verksamhetsutveckling

Styrning vid Högskolan i Borås utgår från 
att verksamhetsidé, mål och strategier 
omsätts i årliga, rullande treåriga verk-
samhetsplaner och konkreta åtgärder vid 
institutioner och övriga enheter. Dessa 
verksamhetsplaner är viktiga för den stra-
tegiska styrningen på längre sikt.

Årliga budgetar, prognoser och hand-
lingsplaner används för den löpande 
verksamhetsstyrningen. Uppföljning och 
avrapportering sker i årsredovisning och 
verksamhetsberättelser.

tillsynsmyndigheter

Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter 
utgörs av Högskoleverket och Riksrevi-
sionen. Högskoleverket utövar tillsyn över 
och granskar att lärosätet följer de lagar 
och andra regler som gäller universitet 
och högskolor. 

Fokus har den senaste tiden riktats 
mot Högskoleverkets uppdrag att utvär-
dera och kvalitetssäkra utbildningarnas i 
samband med införandet av det kvalitets-
baserade resurstilldelningssystemet. 

Det åligger även Högskoleverket att 
granska och utfärda examenstillstånd för 
utbildningar vid universitet och högsko-
lor.

Årlig revision

Den årliga granskningen av Högskolan i 
Borås årsredovisningar görs av Riksrevi-
sionen. 

Granskningen av högskolans verksam-
het sker löpande under året och revision 
av årsredovisning och årsbokslut har skett 
i början av februari. 

Riksrevisionsverkets revisionsutlåtan-
de ska ske senast fyra veckor efter Högsko-
lan i Borås överlämnat årsredovisning till 
regeringen.  

Utöver den årliga granskningen har 
Riksrevisionen under perioden 2001–2011 
genomfört tio effektivitetsgranskningar 
av universitet och högskolesektorn. Re-
sultatet av granskningarna presenterades 
i rapporten Statens roll i utbildningssys-
temet.     

Interna styrprocesser
styrelsens ansVar för den interna kon-
trollen framgår av myndighetsförord-
ningen. Styrelsen har ansvaret för att 
verksamheten organiseras så att en hög 
kvalitet nås, i såväl utbildning som forsk-
ning, och att de tillgängliga resurserna 
utnyttjas effektivt. Vidare ska styrelsen 
verka för att lärosätets har en verksamhet 
som bedrivs och utvecklas i enlighet med 
såväl högskolans strategier som gällande 
regelverk.  

Enligt högskoleförordningen omfat-
tas inte Högskolan i Borås av internre-
visionsförordningen. Kravet i myndig-
hetsförordningen har dock medfört att 
högskolan utarbetat en modell för arbetet 
med intern styrning och kontroll. Arbetet 
sker kontinuerligt utifrån aspekterna risk-
bedömning samt kontrollaktiviteter och 
är en integrerad del i högskolan verksam-
hetsuppföljning och utgör grund för sty-
relsens bedömning av om den interna styr-
ningen och kontrollen är tillfredställande. 
Som ett led i högskolans kvalitetsarbete 
har styrelsen även beslutat att genomföra 
internrevision. Granskningarna utförs av 
Ernst & Young AB som rapporterar sina 
iakttagelser direkt till styrelsen. 

Intern kontroll



52

högskolan i borås • årsredovisning 2011 högskolan i borås • årsredovisning 2011

redovisning av styrelseledamöters  

och ledande befattningshavares övriga 

styrelseuppdrag

Andersson, Roland – Styrelseord-
förande CSR Västsverige, Göteborg 
Symfoniker AB och AB Bostäder i Borås. 
Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad.

Bergquist, Björn – Styrelseordfö-
rande LBC i Borås AB, Vian Invest AB, 
Industribyggnader i Borås AB samt 
Industribyggnader i Borås 2 AB. Styrelse-
ledamot BoråsBorås TME AB. 

Björn Brorström – Inga övriga 
uppdrag.

Eide-Jensen, Inger – Styrelseledamot 
Nätverkstan Kultur i Väst AB. 

Eklund, Solweig – Inga övriga 
uppdrag.

Mårdsjö, Agneta – Styrelseledamot  
Innovatum Science Center AB, 
Browhouse Innovation AB och Music 
Factory AB. 

Nordholm, Lena – Styrelseledamot 
Kungliga Musikhögskolan.

Olson, Berit – Inga övriga uppdrag.

Pedersen, Ronald – Inga övriga 
uppdrag.

Ryman, Gunnar – Styrelseordfö-
rande OnRoad AB, Danske Bank Borås, 
Svensk Distanshandel AB och Svensk 
distanshandelsförening.  Styrelseleda-
mot och vice ordförande Västsvenska 
Handelskammaren. Styrelseledamot 
Consortio Fashion Group AB, Vårgårda 
Logistik AB, Eseco System AB och 
EMOTA (Distanshandel i Europa), 
Ägare Gurrinvest AB.

ersättningar till styrelseledamöter och 

ledande befattningshavare

allmänna företrädare tkr
Andersson, Roland 50
Bergquist, Björn 22
Eide-Jensen, Inger 22
Eklund, Solweig 22
Mårdsjö, Agneta 22
Olsson, Berit 22
Pedersen, Roland 22
Ryman, Gunnar 22

Företrädare för studenterna tkr
Björklund, Patrik 11
Jennische, Klara 11
Nyman, Jonas 22
Henriksson, Andreas 11
Werneholm, Helena 11

ledande befattningshavare 

Till Lena Nordholm utgår lön och 
skattepliktiga förmåner för anställ-
ningen som rektor under perioden 
januari–juli med 523 tkr och till Björn 
Brorström utgår lön och skattepliktiga 
förmåner för anställningen som rektor 
under perioden augusti–december med 
413 tkr .

Övriga styrelseuppdrag och ersättningar
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när den nationella utbyggnaden av hö-
gre utbildning återupptogs under 2005 
hade Högskolan i Borås, efter genomfört 
rationaliseringsarbete, goda ekonomiska 
förutsättningar i form av ett effektivt 
resursutnyttjande inom utbildningsverk-
samheten. Genom en stabil och kontinu-
erlig efterfrågan på lärosätets utbildningar 
och nya platser från regeringen har hög-
skolan sedan dess successivt expanderat 
utbildningsverksamheten, även under år 
när högskolesektorn som helhet haft pro-
blem med studentrekrytering. 

Som en följd av ett effektivt resursut-
nyttjande och utbyggnaden av utbildning-
arna har ett stort myndighetskapital acku-
mulerats inom utbildning under perioden. 
Den effektiva utbildningsverksamheten 
har medfört att Högskolan i Borås haft 
kapacitet att möta regeringens satsning 
på tillfälliga platser 2010 och 2011 utan att 
öka den långsiktiga kostnadsnivån i verk-
samheten. Detta innebär att när regering-
ens satsning upphör kommer högskolan 
att vara i ekonomisk balans och verksam-
heten dimensionerad utifrån regeringens 
resurstilldelning 2012. 

Inom såväl utbildning som forskning 
sker en utveckling mot att anslagen i 
högre grad konkurrensutsätts och verk-
samhetens faktiska resultat och kvalitet 
blir styrande för resurstilldelningen. Det 
finns många faktorer som talar för att det 
svenska högskolesystemet kommer att för-
ändras när resurser succesivt omfördelas 
till lärosäten som bedöms bedriva en fram-
gångsrik och kvalitativ verksamhet. För att 
en säkerställa en verksamhet av fortsatt 
hög kvalitet har styrelsen vid Högskolan 
i Borås tagit ställning för att en fortsatt 
kvalitetsutveckling av utbildingen bäst 
sker genom förstärkt forskningsanknyt-
ning. Genom att under en treårsperiod 
använda myndighetskapital avser styrelsen 
att säkra och utveckla såväl utbildningens 
som forskningens kvalitet samtidigt som 

Ekonomisk utveckling 2011

profileringen av verksamheten stärks ge-
nom kompletta miljöer. 

De av styrelsen beslutade satsningarna 
på bland annat kvalitetsförstärkning av 
utbildning, postdoktorer samt förstärk-
ning av de prioriterade områdena har 
medfört att högskolan redovisar en ne-
gativ kapitalförändring på 7 333 tkr för 
2011. Kapitalförändringen innebär att 
högskolans myndighetskapital minskade 
till 89 148 tkr vid 2011 års utgång. De av 
styrelsen initierade satsningarna medför 
att högskolan under de kommande åren 
planerar använda ytterligare 49 000 tkr av 
myndighetskapitalet. 

Satsningen på ökad kvalitet i verksam-
heten har medfört att det ackumulerade 
underskottet i verksamhetsgrenen forsk-
ning under perioden successivt ökat. Un-
derskottet är till delar hänförbart till sty-
relsens satsningar för att kvalitetsutveckla 
utbildningen men även en konsekvens av 
införandet av Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds modell för full kost-
nadstäckning. Sedan modellen infördes 
2009 har högskolan underskott inom 
verksamhetsgrenen snabbt ökat till följd 
av att kostnader för verksamhetsstödet 
och infrastruktur som tidigare redovi-
sades som utbildning nu redovisas som 
forskning.

De genomförda och pågående investe-
ringarna i syfte att stärka kvaliteten och 
de erhållna examensrättigheterna på fors-
karnivå skapar förutsättningar för såväl 
ökade anslag för forskning som extern 
finansiering när verksamheten konkur-
rensutsätts. För en fortsatt framgångsrik 
utveckling av Högskolan i Borås verksam-
het kommer lärosätet även fortsättnings-
vis att genomföra de nödvändiga priorite-
ringar som lärosätet bedömer kommer att 
krävas för att garantera en högkvalitativ 
verksamhet inom såväl utbildning som 
forskning.

Den effektiva 

utbildningsverk-

samheten har 

medfört att Hög-
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Belopp i tkr Not 2011 2010

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 491 731 490 794

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 43 918 35 993

Intäkter av bidrag 3 52 136 47 851

Finansiella intäkter 4 2 748 885

Summa 590 533 575 523

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -393 617 -361 242

Kostnader för lokaler -78 201 -78 235

Övriga driftkostnader -107 881 -102 190

Finansiella kostnader 6 -847 -364

Avskrivningar och nedskrivningar -17 140 -16 069

Summa -597 686 -558 100

Verksamhetsutfall -7 153 17 423

Resultat från hel- och delägda företag 7 -180 -107

Uppbördsverksamhet 8

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som 
inte disponeras av myndigheten 

79 3

Intäkter av uppbörd 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbörds-
verksamhet

-79 -3

Saldo 0 0

transfereringar 9

Medel som erhållits från statens budget för  
finansiering av bidrag

 
1 608

 
947

Medel som erhållits från myndigheter för  
finansiering av bidrag

 
7 354

 
5 540

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 4 101 5 596

Lämnade bidrag -13 063 -12 083

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 10,11 -7 333 17 316

Resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

tILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 2 561 2 469

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 2 561 2 469

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 53 246 45 472

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13,14 23 769 15 810

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 15 29 477 29 239

Pågående nyanläggningar 0 423

Finansiella anläggningstillgångar 6 369 6 635

Andelar i hel- och delägda företag 16 5 524 5 704

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 845 931

Fordringar 17 702 15 563

Kundfordringar 4 678 4 862

Fordringar hos andra myndigheter 18 13 004 10 653

Övriga fordringar 20 48

Periodavgränsningsposter 31 007 29 462

Förutbetalda kostnader 19 21 305 21 211

Upplupna bidragsintäkter 20 8 333 6 619

Övriga upplupna intäkter 21 1 369 1 632

Avräkning med statsverket 22 -79 -3

Kassa och bank 159 176 163 671

Behållning räntekonto i Riksgälden 23 146 954 156 151

Kassa och bank 24 12 222 7 520

SUMMA tILLGÅNGAR 269 982 263 269

KAPItAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 94 907 102 219

Statskapital 25 5 055 5 034

Resultatandelar i hel och delägda företag 16 704 811

Balanserad kapitalförändring 11,26 96 481 79 058

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -7 333 17 316

Avsättningar 1 392 646

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 1 392 646

Skulder m.m. 102 689 103 665

Lån i Riksgälden 28 39 903 41 189

Skulder till andra myndigheter 12 193 11 558

Leverantörsskulder 29 30 982 22 366

Övriga skulder 30 19 507 28 472

Depositioner 104 80

Periodavgränsningsposter 70 994 56 739

Upplupna kostnader 31 29 371 26 128

Oförbrukade bidrag 32 34 781 23 707

Övriga förutbetalda intäkter 33 6 842 6 904

SUMMA KAPItAL OCH SKULDER 269 982 263 269

Balansräkning
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16 02 038 högskolan i borås: grund-
utbildning (ramanslag)

 
0

 
448 503

 
0

 
0

 
448 503

 
448 503

 
0

001 Takbelopp (ram) 34 0 448 503 0 0 448 503 448 503 0

16 02 054 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 
(ramanslag)

 
 

0

 
 

51 852

 
 

0

 
 

0

 
 

51 852

 
 

51 852

 
 

0

003 Högskolan i Borås (ram) 0 51 852 0 0 51 852 51 852 0

Summa 0 500 355 0 0 500 355 500 355 0

 
Finansiella villkor

Personskadeförsäkringar Maximerat belopp Utnyttjat 
belopp

Universitet och högskolor får belasta 
anslagen med kostnader för person-
skadeförsäkrningar för studenter. Kost-
naderna får högst uppgå till 24 kr per 
helårsstudent.

 
 
 
 

24

 
 
 
 

6,39

Anslag/anslagsposter Maximerad anslags-
behållning som 

disponeras 2011

Utnyttjad   
anslagsbe-

hållning som 
disponeras  

2011

2:38 Högskolan i Borås:  
Grundutbildning

10 %

 

0
ap.1

2:54 Forskning och konstnärligt  
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 

Allt 0
ap.3

 
Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel Inkomster

2394 124 Övriga ränteinkomster 79

Summa 79

Medel som redovisas mot inkomsttitel 
avser ränta på valutakonto för EU-medel. 
Räntan på valutakontot får inte dispo-
neras av Högskolan i Borås, utan ska 
tillföras en inkomsttitel på statsbudge-
ten och erhållen ränta ska inbetalas till 
Riksgälden. Räntan betalas in 2012.

Anslagsredovisning
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Bilaga 36 Redovisning av takbelopp

tABELL 1 redovisning av antal helårsstudenter (hsT) och helårsprestationer (hPr)

Utfall avseende perioden 2011-01-01–2011-12-31
Enligt bilaga 35 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för,
d.v.s. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

 
Utb.omr.

Utfall
HSt

Utfall
HPR

HSt
ersättn. (tkr)

HPR
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 108 50 2 343 944 3 288

Juridik 184 131 3 987 2 492 6 480

Samhällsvetenskap 1 266 1 019 27 357 19 337 46 695

Naturvetenskap 996 727 49 459 30 435 79 894

Teknik 1 335 1 034 66 257 43 284 109 540

Vård 639 591 33 721 26 996 60 717

Medicin 258 210 15 232 15 082 30 315

Undervisning 976 938 33 620 38 063 71 683

Övrigt 636 508 25 374 16 450 41 825

Design 66 66 9 285 5 657 14 942

Summa 6 465 5274 266 636 198 741 465 377

Takbelopp (tkr) 448 503

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 16 874

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 230 inom design. Högst får 66 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.
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tABELL 2 beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

a. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 448 503

 + Ev. ingående anslagssparande

summa (a) 448 503

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 129

Utfall total ersättning enligt tabell 1 465 377

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 43 628

summa (b) 511 134

summa (a-b) 1 -62 631
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

tabell. Anslagssparande

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

Utgående anslagssparande 0

tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 62 631

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 -17 781

Utgående överproduktion 44 850
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet 
inte får behålla utan regeringens godkännande.
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Resultaträkning per område

 
Belopp i tkr

 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå

 
totalt

Utbildning 
enligt uppdrag i 

regleringsbrev

 
Uppdrags- 

verksamhet

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

 
Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 439 879 0 51 852 0 491 731

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 269 23 987 9 710 1 952 43 918

Intäkter av bidrag 13 946 0 38 190 0 52 136

Finansiella intäkter 2 217 95 430 6 2 748

Summa 464 311 24 082 100 182 1 958 590 533

Verksamhetens kostnader                        Not

Kostnader för personal                              35 -274 524 -12 258 -105 269 -1 566 -393 617

Kostnader för lokaler -65 295 -1 633 -11 182 -91 -78 201

Övriga driftkostnader                                35 -80 509 -2 157 -24 699 -516 -107 881

Finansiella kostnader -698 -26 -121 -2 -847

Avskrivningar och nedskrivningar -12 650 -516 -3 944 -30 -17 140

Summa -433 676 -16 590 -145 215 -2 205 -597 686

Verksamhetsutfall 30 635 7 492 -45 033 -247 -7 153

Resultat från hel- och delägda företag -180 0 0 0 -180

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäk-
ter som inte disponeras av myndigheten 

 
0

 
0

 
79

 
0

 
79

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
-79

 
0

 
-79

Saldo 0 0 0 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
1 608

 
0

 
0

 
0

 
1 608

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
5 371

 
0

 
1 983

 
0 7 354

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
275

 
0

 
3 826 0

 
4 101

Lämnade bidrag -7 254 0 -5 809 0 -13 063

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 30 455 7 492 -45 033 -247 -7 333
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Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring)

 
89 148

B. Årets totala kostnader 597 686

A i procent av B 14,9 %

Redovisning av kapitalförändring per område

Område Balanserad 
kapitalföränd-

ring (a)

Årets kapital-
förändring (b)

Summa 
(a+b)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
177 830

 
37 946

 
215 776

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 176 621 30 455 207 076

Uppdragsverksamhet 1 209 7 491 8 700

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete
/utbildning på forskarnivå

 
-81 349

 
-45 279

- 
126 628

Utbildning på forskarnivå och forskning -80 985 -45 032 -126 017

Uppdragsforskning -364 -247 -611

Summa 96 481 -7 333 89 148

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalför-
änding) 88 560 tkr, B: Årets totala kostnader 595 928 tkr och A i procent av B: 14,9 %.

  

Myndighetskapital
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Utfall 2011 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

 
 
Verksamhet

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2009

Över-/ 
underskott 

2010

 
Intäkter 

2011

 
Kostnader 

2011

Över-/ 
underskott 

2011

Ack över-/
underskott ut-
gående 2011

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning -172 0 0 0 0 -172

Yrkeshögskolan, KY m.m. 59 247 648 567 81 387

Uppdragsutbildning -34 1 108 23 434 16 023 7 411 8 485

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 -73 1 527 1 088 439 366

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering -147 1 282 25 609 17 678 7 931 9 066

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 98 -461 1 958 2 205 -247 -610

Summering 98 -461 1 958 2 205 -247 -610

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -656 -168 390 711 -321 -1 145

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
-59

 
-116

 
26

 
111

 
-85

 
-260

Upplåtande av bostadslägenhet
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH)

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering -715 -284 416 822 -406 -1 405

Avgifter
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Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med förordningen (2000:605) om 
myndigheters årsredovisning och budget- 
underlag (FÅB), förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring (FBF), 
studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153) samt tillkommande reger-
ingsbeslut. Högskolans redovisning följer 
god redovisningssed enligt Ekonomi-
styrningsverkets (ESV) föreskrifter och 
allmänna råd till FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universi-
tet och högskolor undantag från bestäm-
melserna om avräkning i anslagsförord-
ningen (1996:1189). Avräkning mot anslag 
och anslagsposter för medel som utbetalas 
till lärosätenas räntekonton i Riksgälden 
ska ske i samband med de månatliga utbe-
talningarna till respektive lärosätes ränte-
konto i Riksgälden.

I regleringsbrevet görs för universitet 
och högskolor undantag från bestämmel-
sen om att årsredovisningen ska innehålla 
redovisning av väsentliga uppgifter enligt 
2 kap. 4 § andra stycket förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag. Universitet och högskolor 
ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 
39 till regleringsbrevet Väsentliga upp-
gifter.

Universitet och högskolor ska i sam-
band med upprättandet av noter till års-
redovisningen särskilt beakta att specifi-
kation ges av 

• låneram	i	Riksgälden	uppdelad	på	
beviljad låneram och utnyttjad låne-
ram vid räkenskapsårets slut, och

• beviljad	och	under	året	maximalt	
utnyttjad kontokredit hos Riks-
gälden.

I regleringsbrevet görs undantag från 
11 § anslagsförordningen (1996:1189). 
Universitet och högskolor får överföra 
såväl överproduktion som outnyttjat tak-
belopp (anslagssparande) till ett värde av 
högst tio procent av takbeloppet till efter-

följande budgetår utan att särskilt begära 
regeringens medgivande.

I regleringsbrevet medges för universi-
tet och högskolor undantag från bestäm-
melsen enligt 2 kap. 4§ förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag om att i årsredovisningen 
upprätta och till regeringen lämna en  
finansieringsanalys. 

Universitet och högskolor medges un-
dantag från 5 och 7§§ kapitalförsörjnings-
förordningen (1196:1188) om finansiering 
av anläggningstillgångar. En anläggnings-
tillgång som används i myndighetens verk-
samhet får helt eller delvis finansieras med 
bidrag som mottagits från icke-statliga 
givare. Detta gäller även för bidrag från 
statliga bidragsgivare under förutsättning 
att bidraget har tilldelats för ändamålet. 

anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 
med anskaffningsvärde på minst 20 tkr och 
en beräknad ekonomisk livslängd på tre år 
eller längre definieras som anläggningstill-
gångar. Inventarier som har ett funktionellt 
samband med varandra ses som en fung-
erande enhet. Anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över den bedömda ekonomiska 
livslängden. Avskrivning räknas från den 
månad då tillgången tas i bruk. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:

• Datorer	3–5	år
• Inredning	10	år
• Transportmedel	5	år
• Maskiner	och	inventarier	3–10	år
• Immateriella	anläggningstillgångar	

3–5 år
• Förbättringsutgifter	på	annans	 

fastighet 3–5 år

Värdering av holdingbolag

Konsolideringen av Högskolan i Borås 
Holding AB sker genom kapitalandels-
metoden.

Projektredovisning

Ett projekt i redovisningen definieras som 
en verksamhet som helt eller delvis finan-
sieras av externa medel. Projektet har en 
bestämd uppgift som är tidsbegränsad och 
därefter upphör. För att klassificeras som 
projekt i redovisningen ska intäkterna 
överstiga 300 tkr. Projekt periodiseras 
mot upparbetade kostnader i redovis-
ningen till dess att projektet avslutas och 
resultatavräkning sker.

redovisning av indirekta kostnader

Sveriges universitets- och högskoleför-
bund (SUHF) har tagit fram en modell för 
redovisning av indirekta kostnader. Denna 
redovisningsmodell tillämpar Högskolan i 
Borås från och med 1 januari 2009. 

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar är upptagna till de belopp som 
efter individuell prövning beräknas inflyta. 
Skulder är upptagna till de belopp som var 
kända vid brytdagen 5 januari 2012.

Brytdag och periodavgränsningsposter

Löpande redovisning avseende räken-
skapsåret 2011 har gjorts fram till 2012-
01-05. Beloppsgräns för periodisering är 
25 tkr per faktura och år. 

ändrade redovisningsprinciper

Som periodavgränsningspost bokförs be-
lopp överstigande 25 tkr/faktura. Tidigare 
var beloppsgränsen 10 tkr men från och 
med 2010 höjdes den till 25 tkr.

Tidigare år har brytdatum varit satt 
till den 10 januari. Från och med i år är 
brytdagen den 5 januari. 

En anläggningstillgång får delvis finan-
sieras med bidrag. Detta tillämpar Högsko-
lan i Borås från och med 2011. 

2010 redovisades kontot Intern perso-
nal som övriga driftskostnader. Från och 
med 2011 redovisas detta som kostnader 
för personal. Förändringen påverkar en-
dast resultaträkningen per område.

Redovisningsprinciper
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not 1. intäkter av anslag 2011 2010

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 441 487 440 634

Utbildning på forskarnivå och forskning 51 852 51 106

Medel som erhållits från statsbudgeten för 
vidareförmedling till Studentkåren i Borås.

 
 

-1 608

 
 

-947

Summa intäkter av anslag 491 731 490 794

not 2. intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

 
2011

 
2010

Avgifter enligt 3§ Avgiftsförordningen 25 939 21 824

Avgifter enligt 4§ Avgiftsförordningen 14 681 5 287

Offentligrättsliga avgifter 393 407

Andra ersättningar 2 905 8 475

Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

 
43 918

 
35 993

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 7 925 
tkr mellan 2010 och 2011. Denna ökning är främst hänförlig till 
ökade intäkter av utbildning av utländska akademiker (finansieras 
av arbetsförmedlingen) och intäkter av utbildning av studieavgifts-
skyldiga studenter.
2010 bokfördes en del intäkter för offentlig inköps- och resurs-
samordning som andra ersättningar. 2011 bokförs samtliga intäkter 
för offentlig inköps- och resurssamordning som avgifter enligt 4§ 
Avgiftsförordningen.

Not 3. Intäkter av bidrag

I posten Intäkter av bidrag ingår Kammarkollegiets anslag 2:53 
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. med 
beloppet 7 016 tkr. Bidraget avser ytterligare högskoleplatser och 
avräknas enligt ordinarie takbelopp.
Intäkter av bidrag har ökat med 4285 tkr mellan 2010 och 2011. 
Denna förändring är till största delen hänförlig till ökade bidragsin-
täkter i Smart Textiles projekt.

Not 4. Finansiella intäkter 2011 2010

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 2 613 701

Övriga ränteintäkter 20 59

Övriga finansiella intäkter 115 125

Summa 2 748 885

Noter till resultaträkning

Not 5. Kostnader för personal

Kostnader för personal har ökat med 32 375 tkr mellan 2010 och 
2011. Detta till följd av ökat antalet anställda, årets lönerevision, 
ökade sociala avgifter och särskilda satsningar vilket medfört en 
högre lönenivå.

2011 2010

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgif-
ter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal (S-kod 4111-4119)

 
 

-261 573

 
 

-242 409

Not 6. Finansiella kostnader 2011 2010

Ränta på lån hos Riksgälden -718 -200

Övriga räntekostnader -18 -106

Övriga finansiella kostnader -111 -58

Summa -847 -364

Not 7. Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultatet avser verksamhetsåret 2010-01-01–2010-12-31 för 
högskolans holdingbolag. Se vidare not 16.

not 8 . Uppbördsverksamhet

Intäkterna i uppbördsverksamheten består av ränta på valutakonto. 
Behållningen på valutakontot avser EU-medel. Räntan har tillförts 
inkomsttitel.

not 9. Transfereringar

Transfereringarna avser till största delen externfinansierad verksam-
het där högskolans uppgift i huvudsak är att vidareförmedla bidrag 
till olika mottagare, främst projektpartners.
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 
har vidareförmedlats till Studentkåren i Borås. 
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not 10. årets kapitalförändring 2011 2010

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 30 278 49 038

 – avgifter -147 2

 – bidrag 324 856

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
30 455

 
49 896

Uppdragsverksamhet

 – avgifter 7 492 1 356

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet 7 492 1 356

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå och forskning

 – anslag -43 298 -29 951

 – avgifter -837 -1 224

 – bidrag -898 -2 300

Summa utbildning  
på forskarnivå och forskning

 
-45 033

 
-33 475

Uppdragsforskning

 – avgifter -247 -461

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning -247 -461

Summa årets kapitalförändring -7 333 17 316

 
not 11. kronox-konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att 
samverka för att utveckla, förvalta och ansvara för det dator-
baserade schemaläggnings- och lokalbokningsprogrammet Kronox. 
Konsortiet har per 2011-12-31 13 lärosäten som medlemmar och 
dess ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås. Kronox-
konsortiet ingår i högskolans redovisade myndighetskapital enligt 
följande specifikation:

2011 2010

Balanserad kapitalförändring 200 556

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 387 -356

Summa myndighetskapital 587 200
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Noter till balansräkning

not 12. rättigheter och andra  
immateriella anläggn.tillgångar

 
2011 2010

Ingående balans anskaffningsvärde 6 114 6 114

Tillkommande tillgångar 1 403 0

Utgående balans anskaffningsvärde 7 517 6 114

Ingående balans ackumulerad avskrivning 3 645 2 247

Årets avskrivningar 1 311 1 398

Utgående balans ackumulerad avskrivning 4 956 3 645

Restvärde 2 561 2 469

not 13.  
Förbättringsutgifter på annans fastighet

 
2011

 
2010

Ingående balans anskaffningsvärde 52 949 50 847

Tillkommande tillgångar 13 867 2 102

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans anskaffningsvärde 66 816 52 949

Ingående balans ackumulerad avskrivning 37 139 30 895

Årets avskrivningar 5 908 6 244

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 43 047 37 139

Restvärde 23 769 15 810

Förbättringsutgifter på annans fastighet har ökat med 7 959 tkr. 
Ökningen beror på ombyggnation av fastighet. Till största delen består 
det av ombyggnation av Bibliotekshögskolan på 6 829 tkr. Ombyggna-
tionen av pentryn på plan 7, hus A och C, 685 tkr och ombyggnad av 
loungen i biblioteket som kostade 585 tkr är också en del av detta.

not 14. Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet

I posten Förbättringsutgifter på annans fastighet ingår pågående 
förbättringsutgifter på annans fastighet med 2 310 tkr. Arbetet är 
inte färdigt och ska således ej börja avskrivas än.
 

not 15. Maskiner, inventarier,  
installationer m.m.

 
2011

 
2010

Ingående balans anskaffningsvärde 115 857 111 506

Tillkommande tillgångar 10 143 11 891

Avgående tillgångar -7 640 -7 540

Utgående balans anskaffningsvärde 118 360 115 857

Ingående balans ackumulerad avskrivning 86 618 85 731

Årets avskrivningar 9 905 8 427

Avgående tillgångar -7 640 -7 540

Utgående balans ackumulerad avskrivning 88 883 86 618

Restvärde 29 477 29 239

not 16. andelar i dotterföretag och intresseföretag

Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 50 
U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett holdingbolag. Hög-
skolan i Borås Holding AB bildades 2004-02-23 och under 2010 
redovisade bolaget en förlust på 180 tkr, vilken Högskolan i Borås 
redovisar som resultat från andelar i hel- och delägda företag i 
resultaträkningen för 2011. Holdingbolagets dotter- och intresse-
företag är per 2010-12-31 Inicia AB 100 %, Reaction R&D Center 
AB 20 % och Good Solutions Sweden AB 31,5 %. Under 2006 
köpte Reaction R&D Center AB upp Action Caring Sweden AB. Hol-
dingbolaget tog under 2007 beslut om delägande i de nystartade 
bolagen AB Initio och Posifon AB. Ägandet i Posifon AB är 25,5 % 
och en omklassificering av Posifon AB till intresseföretag har gjorts 
2010. Ägandet i AB Initio är 10,4 %. 2010 har en nyinvestering 
gjorts i Enrad AB (fd Intellichiller AB). Ägarandelen är 2,6 % 

 
Antal

Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698-1329 1 000 1 00

Reaction R&D Center AB,  
org nr 556658-4347

 
200

 
20

Good Solutions Sweden AB,  
org nr 556658-6649

 
6 659

 
1 211

Posifon AB, org nr 556744-3964 384 1 025

not 17. andra långfristiga 
värdepappersinnehav

Antal Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Robur, Fond: Access Offensiv 1 425 190 185

Robur, Fond:  
Företagsobligationsfond

1 836 198 470

Robur, Fond:  
Absolutavkastning Plus

3 936 457 206

Summa 845 862

Beloppet på  845 tkr tillhör en donation från Gunnar Ivarsson 
(Wäst-Bygg). 
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not 18. Fordringar hos andra myndigheter

Posten fordringar hos andra myndigheter uppgår 2011-12-31 till 
13 004 tkr. Den uppgick 2010-12-31 till 10 653 tkr. Ökningen på 
2 351 tkr är främst hänförlig till ökning av mervärdesskattefordran 
beroende på ökade förbättringsutgifter. Detta beror också på ökade 
inköp av varor och tjänster från utlandet (omvänd skattskyldighet) 
och försäljning inom staten.

not 19. Förutbetalda kostnader 2011-
12-31

2010- 
12-31

Förutbetalda hyreskostnader 17 302 17 483

Övriga förutbetalda kostnader 4 003 3 728

Summa förutbetalda kostnader 21 305 21 211

not 20. Upplupna bidragsintäkter 2011-
12-31

2010- 
12-31

Bidrag från annan statlig myndighet 3 050 1 551

Icke statliga bidrag 5 283 5 068

Summa upplupna bidragsintäkter 8 333 6 619

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 23 bidragsfinansierade projekt. 2010 bestod posten av 
18 bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäk-
terna hör till projekten SHAMAN 2 084 tkr (1 076 tkr föregående år) 
finaniserat av EU, E-CLICK 1 093 tkr (697 tkr föregående år)  
finansierat av EU, Makroinkapsling av celler för effektiva bioproces-
ser 620 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Vetenskapsrådet, 
Bättrekonceptet 2011–2012 539 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Tillväxtverket och Jönköpings Läns Länsstyrelse och 
INFUSIS 524 tkr (18 tkr föregående år) finansierat av KK-Stiftelsen. 
De upplupna bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående år, 
främst beroende på att antalet projekt med upplupna bidragsintäk-
ter har ökat.

not 21. övriga upplupna intäkter 2011-
12-31

2010 
-12-31

Upplupna avgiftsintäkter pågående 
projekt

 
396

 
837

Övriga upplupna intäkter 973 795

Summa övriga upplupna intäkter 1 369 1 632

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upp-
arbetade kostnader avseende 3 avgiftsfinansierade projekt. 2010 
bestod posten också av 3 avgiftsfinansierade projekt. De största 
upplupna avgiftsintäkterna hör till projekten CAV – Centrum för 
arbetsvetenskap 303 tkr (161 tkr föregående år) finansierat av 
kommuner och företag i närregionen och Utveckling av nya poly-
mera material med förbättrad termisk ledningsförmåga 87 tkr (0 tkr 
föregående år) finansierat av MouviTech AB. 
Posten övriga upplupna intäkter består till största delen av en 
kundfaktura avseende projektet utbildning för utländska akademi-
ker 2. Fakturan är skickad 2012 och avser 2011.

not 22. avräkning med statsverket 2011 2010

Uppbörd

Ingående balans -3 0

Redovisat mot inkomsttitel -79 -3

Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde

 
0

 
0

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

 
3

 
0

Skuld avseende uppbörd -79 -3

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 493 339 491 740

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -493 339 -491 740

Fordringar/Skulder avseende  
anslag i räntebärande flöde

 
0

 
0

not 23.  
Behållning räntekonto i Riksgälden

2011-
12-31

2010- 
12-31

Behållning räntekonto i Riksgälden 146 954 156 151

Minskningen av medel på räntekontot består till en stor del av 
EU-medel (11 215 tkr) som låg på räntekontot 2010 och fördes till 
valutakontot 2011. 

not 24. kassa och bank 2011-
12-31

2010-12-
31

Bank, Valutakonto 12 214 7 512

Kassa 8 8

Summa 12 222 7 520

Saldot på valutakontot uppgår till 12 214 tkr och avser EU-medel.  
Saldot har ökat jämfört med föregående år då det uppgick till 
7 512 tkr. Föregående år redovisades dock delar av inkomna EU-
medel tillfälligt på räntekontot och fördes över till valutakontot i 
början av 2011. Det innebär att tillgängliga EU-medel 2010 upp-
gick till 18 727 tkr. Detta kan jämföras med årets saldo om 12 214 
tkr. Förändringen beror på att inkomna medel har vidareförmedlats 
till projektpartners.

not 25. statskapital

Statskapitalet består av 5 055 tkr avseende högskolans holding-
bolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH samt 55 tkr 
avseende konst från Statens konstråd.
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not 26. balanserad kapitalförändring 2011-
12-31

2010- 
12-31

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 176 621 126 619

Uppdragsverksamhet 1 209 -147

Utbildning på forskarnivå och forskning -80 985 -47 511

Uppdragsforskning -364 97

Summa 96 481 79 058

2010 års kapitalförändring 17 316 tkr har justerats med 107 tkr 
som avser 2010-års resultat från andelar i hel- och delägda företag.  
Summan 17 423 tkr har förts till posten Balanserad kapitalföränd-
ring 2011.

not 27. avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2011

 
2010

Ingående avsättning 646 1 278

Årets avsättningar 1 574 382

Årets utbetalningar -828 -1 014

Summa 1 392 646

not 28. lån i riksgälden 2011 2010

Ingående balans 41 189 33 960

Under året nyupptagna lån 15 593 23 201

Årets amorteringar -16 879 -15 971

Utgående balans 39 903 41 189

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 48 000 50 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 39 903 41 189

Beviljad kreditram på räntekontot 43 342 43 342

Maximalt utnyttjad kontokredit hos 
Riksgälden

 
0

 
0

not 29. leverantörsskulder

Leverantörsskulderna har ökat med 8 616 tkr jämfört med före-
gående år. Ökningen beror på ett antal fakturor från Akademiska 
Hus på ca 12 900 tkr. Hela ökningen slår dock inte igenom då 
leverantörsskulderna påverkas av det tidigare brytdatumet.

not 30. övriga skulder

Posten övriga skulder uppgår 2011-12-31 till 19 507 tkr. De övriga 
skulderna har minskat jämfört med föregående år då de uppgick 
till 28 472 tkr. Minskningen är främst hänförlig till EU-medel som  
vidareförmedlats till projektpartners.

not 31. Upplupna kostnader 2011-
12-31

2010- 
12-31

Upplupna löner och arvoden 9 722 10 664

Upplupna semesterlöner 11 605 11 270

Övriga upplupna kostnader 8 044 4 194

Summa upplupna kostnader 29 371 26 128

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består  
av periodisering av lärares planeringssaldon per 2011-12-31 
6 435 tkr (5 505 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i 
januari 2 677 tkr (1 996 tkr föregående år), inarbetad komptid och 
flexsaldo per 2011-12-31 610 tkr (605 tkr föregående år). 2010 
gjordes även en periodisering av nytt löneavtal med 2 481 tkr. 
Ingen sådan periodisering har gjorts 2011. 
Ökningen i posten övriga upplupna kostnader härrör sig till fakturor 
som inte behövde periodiseras 2010 och den tidigarelagda 
brytdagen.

not 32. oförbrukade bidrag 2011-
12-31

2010- 
12-31

Bidrag från annan statlig myndighet 14 934 9 903

Icke statliga bidrag 19 847 13 804

Summa oförbrukade bidrag 34 781 23 707

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 72 bidragsfinansierade 
projekt. 2010 bestod posten av 64 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten Smart textiles: Projekt-
kansli 5 278 tkr (2 286 tkr föregående år) och Tec Lab 3 099 (2 052 
tkr föregående år) finansierat av Vinnova m.fl., Den som slår 2 714 (0 
tkr fåregående år) finansierat av Brottsoffermyndigheten, Menings-
skapande illustrationer 1 497 tkr (1 137 tkr föregående år)  
finansierat av Vetenskapsrådet, Zygomycet-baserat bioraffinaderi med 
etanolproduktion 1 442 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Ener-
gimyndigheten, PYC utvecklingsprojekt 1 279 tkr (0 tkr fåregående 
år) finansierat av Arvsfonden, Designmetodik i modedesign 1 150 tkr 
(997 tkr föregående år) finansierat av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, 
Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering för produktion av 
cellulosaetanol 1 072 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Energi-
myndigheten och Utvecklingslaboratorium för våtberedning 1 056 tkr 
(1 544 tkr föregående år) finansierat av Stiftelsen svensk textilforsk-
ning. Dessutom tillhör 848 tkr en donation från Gunnar Ivarsson, 
Wäst-Bygg (931 tkr föregående år) och 97 tkr en donation från Olle 
Engström (106 tkr föregående år). De oförbrukade bidragsintäkterna 
har ökat jämfört med föregående år, främst beroende på att antalet 
projekt med oförbrukade bidragsintäkter har ökat.
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Not 33. Övriga förutbetalda intäkter 2011-
12-31

2010- 
12-31

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående 
projekt

 
5 924

 
6 834

Övriga förutbetalda intäkter 918 70

Summa övriga förutbetalda intäkter 6 842 6 904

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av sal-
dot för 12 avgiftsfinansierade projekt, vilket är en minskning jäm-
fört med föregående år då posten bestod av 20 avgiftsfinansierade 
projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten 
Utbildning för utländska akademiker 2  3 176 tkr (666 tkr föregå-
ende år) finansierat av Arbetsförmedlingen, Fastighetsmäklarutbild-
ning 1 082 tkr (459 tkr föregående år) finansierat av privata företag, 
Svenska grund- och påbyggnad 1–30 HP HT11-VT12 287 tkr (0 
tkr föregående år) finansierat av Skolverket, Prototype factory 275 
tkr (26 tkr föregående år) finansierat av privata företag m.fl. och 
Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd 238 tkr (0 tkr 
föregående år finansierat av Sjuhärads kommunalförbund.

NOtER tILL ANSLAGSFINANSIERING

not 34. anslag 16 2 38 001

Ordinarie anslag 441 487

Bidrag till ytterligare högskoleplatser som ska  
avräknas medlen enligt ordinarie takbelopp

 
7 016

Summa 448 503

I Hermes redovisas endast beloppet 441 487 tkr i anslagsredovis-
ningen.

NOtER tILL RESULtAtRäKNING PER OMRÅDE
 Not 35. Kostnader för personal och övriga driftkostnader

2010 redovisades kontot Intern personal som övriga driftskostnader.
2011 redovisas detta som kostnader för personal.

Förändring per post och verksamhetsgren: Utbildning 
enligt uppdrag 

i regleringsbrev

 
Uppdrags-

verksamhet

Utbildning  
på forskarnivå 
och forskning

 
Uppdrags-
forskning

Kostnader för personal 9 988 -5 891 −3 433 -664

Övriga driftskostnader -9 988 5 891 3 433 664
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Utbildning och forskning 2011 2010 2009 2008 2007

Totalt antal helårsstudenter 1 6 465 6 553 6 507 5 878 5 529

Kostnad per helårsstudent 67 63 61 72 70

Totalt antal helårsprestationer 1 5 274 5 355 5 136 4 702 4 457

Kostnad per helårsprestation 82 77 77 90 87

Totalt antal nyantagna doktorander 6 11 18 6 14

– andel kvinnor 67% 45 % 56 % 100 % 64 %

– andel män 33% 55 % 44 % 0  % 36  %

Totalt antal doktortander med någon aktivitet 113 104 124 109 113

– andel kvinnor 58 % 57 % 59 % 55 % 61 %

– andel män 42 % 43 % 41 % 45 % 39 %

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 67 60 48 39 41

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Genomsnittlig tid för licentiatexamen 2,3 3,7 3,1 3,7 3,5

Genomsnittlig tid för doktorsexamen 6,0 7,9 6,4 5,7 6,5

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 311 279 220 215 168

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) 474 458 497 313 462

Personal

Totala antalet årsarbetskrafter 601 575 530 507 503

Medelantalet anställda 695 674 650 647 624

Antal lärare totalt (årsarb.) 325 305 290 281 277

– varav andel kvinnor 51 % 52 % 51 % 53 % 52 %

– varav andel män 49 % 48 % 49 % 47 % 48 %

Antal disputerade lärare (årsarb.) 149 141 132 117 121

– varav andel kvinnor 43 % 45 % 42 % 41 % 38 %

– varav andel män 57 % 55 % 58 % 59 % 62 %

Antal professorer (årsarb.) 26 24 22 22 21

– varav andel kvinnor 29% 30 % 37 % 35 % 37 %

– varav andel män 71% 70 % 63 % 65 % 63 %

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 591 576 545 510 474

Utb på grundnivå och avancerad nivå(mnkr) 488 482 458 442 405

– andel anslag (%) 90 % 91 % 93 % 91 % 91 %

– andel externa intäkter (%) 10 % 9 % 7 % 9 % 9 %

Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 102 94 87 68 69

– andel anslag (%) 51 % 54 % 46 % 57 % 52 %

– andel externa intäkter (%) 49 % 46 % 54 % 43 % 48 %

kostnader totalt (mnkr) 598 558 519 504 476

– andel personal 66 % 65 % 63 % 62 % 62 %

– andel lokaler 13 % 14 % 15 % 15 % 16 %

Lokalkostnader 2 per kvm (kr) 1 532 1 493 1 507 1 469 1 415

balansomslutning (mnkr) 270 263 240 180 182

– varav oförbrukade bidrag 35 25 26 19 22

– varav årets kapitalförändring -7 17 26 7 -1

– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 95 102 85 59 52
1 exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
2 enligt resultaträkningen

Väsentliga ekonomiska uppgifter



högskolan i borås • årsredovisning 2011

Underskrifter

Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 ger en rättvisande bild av verksamhetens  
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Borås den 17 februari 2012

Björn Brorström Roland Andersson  Björn Bergquist
Rektor (myndighetschef )  Styrelseordförande

Inger Eide Jensen  Solweig Eklund  Agneta Mårdsjö

Berit Olsson  Gunnar Ryman  Ronald Pedersen

Maria Nyström  Marianne Strömberg  Peter Therning

Klara Jennische  Jonas Nyman Helena Werneholm
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