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Högskolan i Borås verkar  
för ett tredje universitet i Västsverige

inför 2012 diskuterades det förändrade 
högskolelandskapet frekvent. Föränd-
rade förutsättningar i form av omprio-
riteringar av utbildningsuppdrag och 
en förändrad demografisk struktur med 
färre 20-åringar under åren fram till 2020 
skulle innebära en stark press på många 
mindre lärosäten och behov av att integre-
ra verksamheten med större universitet. 
Sammanslagningar förutsågs och således 
färre självständiga lärosäten. 

För Högskolan i Borås innebar de nya 
förutsättningarna 2012 ingen väsentlig 
skillnad i förhållande till vad vi förutsett 
och tidigare planerat. Istället för att pas-
sivt invänta förändringar i sektorn och 
eventuellt mindre gynnsamma villkor i 
kommande propositioner togs initiativ 
till att medverka i att skapa en stabilare 
och starkare lärosätesstruktur i Västsverige. 
Styrelsen för Högskolan i Borås gav under 
året rektor och styrelseordförande i upp-
drag att verka för att Högskolan i Borås blir 

ett universitet. Under året har frågan  om 
samarbeten och universitetsstatus utretts 
och diskuterats och framför allt har rela-
tionen till Högskolan i Skövde varit i fokus. 
Diskussionerna utmynnade i slutet av året i 
en beskrivning av ett forskningsstrategiskt 
samarbete med Högskolan i Skövde och 
en ansökan till Västra Götalandsregionen 
om finansiering. Ett beslut fattades av  
regionsutvecklingsnämnden i december 
om en ram för finansiering av det forsk-
ningsstrategiska samarbetet. En viktig för-
utsättning är på plats inför fortsatt arbete 
att bygga en starkare struktur i regionen.

utbildning av hög kvalitet

Vårt viktigaste uppdrag är under alla om-
ständigheter utbildning av hög kvalitet. 
Pedagogisk skicklighet och forsknings-
anknytning av utbildningen är nödvän-
diga kvaliteter. Vi strävar efter att skapa 
kompletta akademiska miljöer där ut-
bildning och forskning samspelar på ett 

naturligt sätt i vardagen. Vi har under 
året anpassat vårt utbildningsutbud till 
de gällande förutsättningarna framför 
allt genom att erbjuda och genomföra 
ett färre antal fristående kurser. En ännu 
större koncentration på programutbild-
ningar har således skett. Vi noterar med 
stor tillfredsställelse ett gott söktryck till 
våra utbildningar och många förstahands-
sökande. I den pågående utvärderingen 
av utbildningar är resultatet tillfredsstäl-
lande. Examen i ämnet psykologi har er-
hållit betyget mycket hög kvalitet och en 
särskild kvalitetstilldelning till högskolan. 

Vi fick under våren besked om avslag 
på ansökan om examensrättigheter på 
forskarnivå inom området Handel och 
IT. Bedömargruppen gav goda vitsord 
till områdets potential samt sammansätt-
ningen och kvaliteten på forskargruppen, 
men för lite faktiska exempel på projekt 
och publikationer inom området var  
huvudorsaken till avslaget. 

Istället för att passivt invänta förändringar i sektorn och eventuellt mindre gynnsamma villkor i kommande propositioner 
tog Högskolan i Borås under 2012 initiativ till att medverka i att skapa en stabilare och starkare lärosätesstruktur i 
Västsverige. Styrelsen för Högskolan i Borås fattade beslut under året att uppdra åt rektor och styrelseordförande att 
verka för att Högskolan i Borås blir ett universitet. Det gångna året har också kännetecknats av frekventa kontakter 
med företrädare för det omgivande samhället. Resultatet är flera projekt och partnerskap.

Vi noterar 

med stor 

tillfreds-

ställelse 

ett gott 

söktryck 

till våra ut-

bildningar 

och många 

första-

hands-

sökande. 
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En konkurrenskraftig forskningsverk-
samhet vid ett mindre lärosäte förutsät-
ter att resurser koncentreras till utvalda 
styrkeområden. En successiv framväxt 
har skett av större program där två fram-
trädande exempel idag är Smart Textiles 
och Waste Recovery. Det som förenar 
de olika större programmen är ett fler-
vetenskapligt perspektiv och ett fokus 
på hållbar utveckling. Inriktningen mot 
studier av hållbar utveckling stöds av vårt 
miljöledningssystem. Högskolan i Borås 
är idag ett av de sex lärosäten i landet som 
kan visa upp ett certifierat miljölednings-
system. 

samarbete med det omgivande samhället

Det gångna året har också utmärkts av 
frekventa kontakter med företrädare för 
det omgivande samhället. Inte minst gläd-
jande är det ökade samarbetet med Södra 
Älvsborgs Sjukhus kring verksamhets- 
utveckling, ledning och styrning. En an-

inleDning

nan verksamhet som successivt utvecklats 
är partnerskapet för hållbar stadsutveck-
ling med Borås stad, SP Sveriges tekniska 
forskningsinstitut och högskolan som ak-
törer. En förebild för partnerskapet är den 
aktörssamverkan som redan är utvecklad 
kring resursåtervinning och som bedriver 
en omfattande verksamhet kring utveck-
ling av system för resursåtervinning runt 
om i världen. 

Ett ytterligare exempel är det vi be-
nämnt Cluster 7 Textile and Fashion Cen-
ter, där ett stort antal aktörer samverkar 
för att etablera Borås som det givna navet 
för utbildning, forskning, innovation 
och affärsverksamhet inom textil- och 
modeområdet. Under året genomfördes 
dessutom en rad olika aktiviteter för att 
uppmärksamma att det var 40 år sedan 
Bibliotekshögskolans verksamhet starta-
de i Borås. Vid den stora jubileumstillställ-
ningen medverkade tidigare studenter 
och aktiva inom sektorn från hela landet. 

Bibliotekshögskolans 40-årsjubileum är 
också ett exempel på samverkan. 

Vi har en ekonomi i balans. Vi har 
en planerad minskning av myndighets-
kapitalet och medel har använts till en 
rad strategiska satsningar. Jämfört med 
budget redovisar högskolan ett positivt 
utfall, vilket huvudsakligen förklaras av 
återhållsamhet vid nyrekryteringar. 

Det har varit ett intensivt år där alla 
bidragit till att högskolan har kunnat för-
bättra verksamheten och stärka vår ställ-
ning i konkurrensen om studenter och 
forskningsmedel. Samarbetet med före-
trädarna för våra studenter har varit gott 
och konstruktivt. Det är mycket viktigt 
att ta till vara studenternas engagemang 
och kvalificerade uppfattningar om hur 
vår verksamhet kan eller bör utvecklas. 
Våra professionsföreträdare i styrelser och 
kommittéer fyller också en mycket viktig 
roll i kunskapsöverföring och perspektiv 
på verksamheten. Tack till alla. 

Björn 
Brorström
rektor
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studentkåren har möjlighet till stort 
inflytande i högskolans verksamhet och 
studenternas perspektiv är efterfrågat 
och uppskattat. Det har dock under året 
funnits svårigheter att hitta student-
representanter till alla poster. Bristande 
engagemang är problematiskt och även 
om representationen över året varit hög 
bör fokus framöver ligga på att upp-
muntra till inflytande. Studentkåren har 
sedan obligatoriets avskaffande tvingats 
fokusera på medlemsrekrytering istället 
för att engagera befintliga medlemmar i 
studentinflytandet. 

Utbildningsfrågor, studiemiljöfrågor 
samt frågor gällande stöd till studenterna 
diskuteras kontinuerligt på alla nivåer. 
En högaktuell fråga under året har varit 
bristande rättningstider och stora för-
bättringsåtgärder har under höstterminen 
arbetats fram i samråd mellan Högskolan 
i Borås och studenterna. I högskolans led-
ningsgrupp, där studenterna varit repre-
senterade, har frågor lyfts av institutio-
nerna och diskuterats på en mer strategisk 
och högskoleövergripande nivå. Detta är 
ett viktigt steg för att skapa en gemensam 
syn och målsättning för att utvecklas. Det 
minskade utbildningsuppdraget har ock-
så krävt att institutionerna behövt se över 
antalet platser och program som ges. Det 
är i nuläget svårt att bedöma konsekven-
serna av detta ur ett studentperspektiv. 

forskning för bättre grundutbildning

Målet att öka andelen forskning har un-
der 2012 vuxit fram och etablerats inom 
högskolan för att stärka lärosätets uni-
versitetsambitioner. För studenterna har 
det varit viktigt att påpeka att ett sådant 
mål inte innebär en minskning inom 
grundutbildningen utan en stor ökning 
av forskningen. Forskningsfrågorna har 
tagit lika mycket eller större fokus under 
2012 som under året innan. Det är viktigt 
att i dessa diskussioner inte prioritera 
bort utbildningsfrågorna utan trycka på 

att målet med ökad forskning är bättre 
grundutbildningar genom ökad forsk-
ningsanknytning. 

Bostäder för bättre studentliv

Under året har diskussioner förts kring ut-
vecklingen av campus och ett gemensamt 
grepp för att göra området attraktivare. 
Vi har med spänning kunnat följa utveck-
lingen av Textile and Fashion Center och 
har besökt arbetsplatsen vid ett flertal 
tillfällen. Flytten av Textilhögskolan är 
ett viktigt steg för ett samlat campus och 
ökad gemenskap för studenterna. Stu-
denternas önskan om en allaktivitetshall 
i anslutning till campus har växt till dis-
kussioner kring ett allaktivitetshus. Detta 
skulle skapa förutsättningar för ett aktivt 
studentliv utanför studierna, men också 
en möjlighet att skapa mötesplatser för 
studenter och stadens medborgare. 

Under våren 2012 togs också första 
spadtaget för 170 nya studentbostäder 
i anslutning till campus. Ett ökat antal 
studentbostäder är viktigt för att fler stu-
denter ska ha möjlighet att flytta till Borås 
och ta del av studentlivet och staden. Det 
är också viktigt för studentinflytandet, 
då vi märkt att campusstudenter är mer 

benägna att engagera sig i frågor som rör 
studiesituationen.

Studentkåren har under 2012 haft svå-
righeter att, trots de två år som gått, an-
passa sig till de nya förutsättningar som 
råder efter kårobligatoriets avskaffande 
med minskade resurser och färre med-
lemmar. Under 2012 har medlemsanslut-
ningen varit ca 30 procent. Det finns ett 
ökat behov av synlighet och en viktig frå-
ga att hantera framöver är hur man får en 
nedåtgående trend i medlemsanslutning 
att vända uppåt. Studentkårens fokus på 
utbildningsbevakning och studentinfly-
tande vid högskolan måste resursmässigt 
slåss mot frågor som medlemsrekrytering 
och krav på att tillgodose medlemmarnas 
efterfrågan av medlemsförmåner. För 
att skapa bättre förutsättningar för ett 
fullgott arbete behöver möjligheten till  
ytterligare arbetskraft på kontoret ses 
över.

Året har kännetecknats av stora frågor 
och givande diskussioner om framtiden. 
Om studentkåren skulle få önska något 
av nästkommande år är det större fokus 
på helhetsperspektiv där studenten får stå 
i centrum och vara den punkt all verksam-
het utgår ifrån.

En framtid med studenten i centrum 

Malin Alm
ordförande

Studentkåren  
i Borås
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Högskolan miljöcertifierad
I april kom beskedet: Högskolan i Borås är en miljöcertifierad organisation enligt den 
internationella standarden ISO 14001.

Rekordmånga professorer installerades
I maj hölls för sjätte gången en professorsinstallation vid Högskolan i Borås. 17 nya 
professorer installerades. Vid en högtidlig installationsceremoni i Carolikyrkan fick 
professorerna motta sina professorsdiplom från rektor Björn Brorström.

Examensrättigheter på forskarnivå 
I maj kom beskedet att Högskoleverket avslog Högskolan i Borås ansökan om examens-
rättigheter på forskarnivå inom området Handel och IT. Detta innebär att när samtliga 
sex profilområden utvärderats har Högskolan i Borås erhållit examensrättigheter på 
forskarnivå inom områdena Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning  
samt Textil och mode. Inom området Textil och mode erhölls såväl generella som 
konstnärliga examensrättigheter.
 
Särskilda medel för konstnärlig forskning
I regeringens budgetproposition för 2013 föreslogs de tre lärosäten som har rättigheter 
att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå få riktade medel för konstnärlig forsk-
ning. För Högskolan i Borås innebär det 1 miljon kronor 2013. 

Fler högskoleingenjörer och sjuksköterskor  
När regeringen i budgetpropositionen för 2013 föreslog åtgärder för att svara mot 
arbetsmarknadsbehovet inom ingenjörs- och vårdyrkena fick Högskolan i Borås del 
av satsningarna. Inom sjuksköterskutbildningen fick högskolan 50 nya platser och för 
utbyggnaden av högskoleingenjörsutbildningen erhölls tio nya platser.  

Bibliotekshögskolan 40 år
Mycket har hänt sedan 1972. Från en ren bibliotekarieutbildning med stark yrkes-
inriktning till en institution med masterprogram och forskarutbildning. 2012 firade 
Bibliotekshögskolan 40 år med stor fest den 12 oktober.

Vetenskapsrådet gav miljoner till Borås 
Över 21 miljoner kronor. Det är Högskolan i Borås del av Vetenskapsrådets anslag till 
forskning 2012. Bland projekten som beviljats pengar finns forskning om förskollära-
rens förändrade uppdrag, e-bokens framväxt och membranbioreaktorer för effektivare 
bioprocesser.

Strategiskt forskningssamarbete med Skövde 
Året avslutades med att Västra Götalands regionutvecklingsnämnd beslutade att ge 
högskolorna i Borås och Skövde 17 miljoner kronor för att bygga upp ett strategiskt 
forskningssamarbete inom två områden. 

Året i korthet
Året i siffror 2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 577,6 590,5 575,5

Verksamhetsutfall, Mkr –21,9 –7,3 17,4

Myndighetskapital, Mkr 67,5 89,1 96,4

Antal helårsstudenter 6 042 6 648 6 775

Antal helårsprestationer 5 155 5 416 5 529

Antal avlagda examina 2 028 2 285 2 001

Antal disputationer 13 12 17

Medeltalet anställda 690 695 674

Antal professorer 40 39 40

Antal doktorander 82 79 80

Andel disputerade 50 % 49 % 50 %

Lady Gaga i ironisk päls från textilhögskolan. när super-

stjärnan lady gaga besökte stockholm i augusti valde 

hon att synas i en outfit designad av Daniel Bendzovski, 

modedesignstudent på Textilhögskolan. Daniel vill genom 

kollektionen ifrågasätta den pälstrend som råder och öka 

medvetenheten kring konsumtion. 

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. 

Högskolan i Borås utbildning och 
forskning kännetecknas av en ömsesi-
dighet mellan vetenskap och kvalificerat  
yrkesliv. Genom denna kunskapsinte-
gration genereras nya perspektiv inom 
utbildning och forskning samt yrkesliv. 
Högskolan i Borås arbete med att integre-
ra perspektiv från akademi och omvärld 

– förena idé och praktik – utgör ett viktigt 
bidrag till att öka mångfalden och stärka 
kvaliteten i det nationella forsknings- och 
utbildningssystemet. 

kompletta miljöer 

Högskolan i Borås verksamhet bedrivs 
vid sex institutioner. Huvuddelen av ut-
bildning och forskning vid högskolan ska 
kännetecknas av att den är institutions-
övergripande och spänner över flera tra-
ditionella akademiska kunskapsfält. Varje 
utbildnings- och forskningsområde ges 
möjlighet att utvecklas till en komplett 
miljö i enlighet med högskolans verk-
samhetsidé. 

Vid samtliga institutioner finns en in-
stitutionsstyrelse med extern ordförande 
och externa ledamöter från relevanta pro-
fessioner samt utbildningsråd, med exter-
na ledamöter från berörda yrkesområden. 

attraktiv stadsmiljö

Genom sitt centralt belägna campusom-
råde bidrar Högskolan i Borås nästan 
14 000 studenter till en levande och att-
raktiv stadsmiljö. 

På gångavstånd från campus finns  
Institutionen Textilhögskolans unika re-
surser i form av verkstäder, maskinpark 
och laboratorier för undervisning, forsk-
ning och utvecklingsarbete inom design 
och textil tillverkning. 

För att skapa ett samlat campus och 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. I närheten färdigställs 
också cirka 170 nya studentbostäder.

Väl utnyttjat bibliotek

Inom campus utgör Bibliotek & lärande-
resurser en samlad studiemiljö för hög-
skolans studenter, lärare och forskare. 
Verksamheten består dels av kvalificerad 
informationsförsörjning och dels av ett 

Högskolan i Borås
Högskolan i korthet

antal studentstödjande verksamheter. 
Högskolans moderna och rymliga biblio-
tekslokaler utgör genom sin yta och sina 
tjänster en samlad och väl utnyttjad resurs. 
Biblioteket har öppet under veckans 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 bibliotek er-
bjuda informationsresurser som ligger i 
nivå med universitetsbiblioteken inom 
högskolans forsknings- och utbildnings-
områden. 



9

högskolan i borås • årsredovisning 2012

Verksamhetsidé och strategi
Vetenskap för profession. Högskolan 
i Borås verksamhetsidé är att bedriva 
utbildning och forskning i partnerskap 
med näringsliv, kulturliv och offentlig 
verksamhet. Nära förhållanden till pro-
fessioner säkerställer inflöden 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 härige-
nom incitament för innovativt tänkande 
och vetenskaplig kreativitet. Högskolan i 
Borås verkar för framväxten av ett hållbart 
samhälle, i ekonomisk, ekologisk, social 
och demokratisk mening, som baseras 
på individuellt och kollektivt ansvars- 
tagande. Den flervetenskapliga ansats 
som är utmärkande för Högskolan i Borås 
lämpar sig väl för dagens komplexa håll-
barhetsfrågor. 

nationellt ledande, internationellt erkänd

Högskolan i Borås verksamhetsidé, och 
dess strategier för säkerställande av rele-
vans och kvalitet, skapar en bas för att 
attrahera studenter och för att rekrytera 
pedagogiskt skickliga och vetenskapligt 
kompetenta medarbetare. Inom sina prio-
riterade områden är högskolan nationellt 
ledande och internationellt erkänd. För 
Högskolan i Borås är det en överordnad 
strategi att etablera och konsolidera kom-
pletta miljöer, där ett nära förhållande 
mellan utbildning och forskning råder. 
Detta innebär att högskolans resurser av-
seende både utbildning och forskning har 
koncentrerats till gemensamma områden, 
vilket resulterat i att Högskolan i Borås 
idag har tydligt prioriterade starka och ut-
hålliga utbildnings- och forskningsmiljöer. 
Innebörden är

• att utbildning av hög kvalitet bedrivs 
på alla nivåer inom samtliga priorite-
rade områden,

• att professionsorientering, verksam-

hetsförlagda moment och forsk-
ningsanknytning präglar högskolans 
programutbildningar, 

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

• att flervetenskaplighet är ett utmär-
kande drag för prioriterade utbild-
nings- och forskningsområden,

• 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 en-
gagemang i hållbarhetsfrågor ses som 
delar av högskolans samhällsansvar. 

Genom den medvetna profileringen av 
verksamheten har Högskolan i Borås ut-
vecklat ett antal väl avgränsade nationellt 
och internationellt framstående områden. 
Detta har till dags dato resulterat i att 
Högskolan i Borås erhållit fyra examens-
rättigheter på forskarutbildningsnivå, 
varav en inom det konstnärliga området. 
Högskolan i Borås är ett av endast tre  
lärosäten i Sverige som har rätt att utfärda 
konstnärlig examen på forskarnivå. Hög-
skolans många utbildningar på avance-
rad nivå är rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. För att bibehålla och 
på sikt ytterligare förstärka Högskolan i 
Borås position ska lärosätets forskning 
och utbildning hålla fortsatt hög kvalitet 
med en uttalad avsikt att öka forsknings-
verksamheten.  

Genom att positionera sig som en 
partner i Västsverige bidrar Högskolan i 
Borås till att vara en drivande kraft i sam-
hällsutvecklingen. Vetenskap för profes- 
sion är ett uttryck för en innovativ hög-
skola. För Högskolan i Borås är utgångs-
punkten för en innovativ miljö förtro-
ende och relationer mellan olika aktörer: 
forskare, studenter, användare och en-

treprenörer i kombination med flerve-
tenskaplighet och integration. Exempel 
på innovativa miljöer som utvecklats är 
Smart Textiles och Waste Recovery. 

nytt universitet i Västsverige

Högskolan i Borås ska, utifrån den posi-
tion lärosätet har idag, vara aktiv och 
offensiv i förändringen av strukturen för 
högre utbildning och forskning. Vi vill 
bygga vidare på den gynnsamma utveck-
ling vi har och är beredda att ta ansvar för 
att skapa en mer effektiv och långsiktigt 
hållbar lärosätesstruktur i Västsverige. I 
regionen behövs ytterligare ett universi-
tet som kompletterar universiteten i Gö-
teborg. Ett sådant västsvenskt universitet 
ska ha en tillämpningsorienterad inrikt-
ning och i uppbyggnaden baseras på de 
framgångsrika profiler som utvecklats 
och etablerats inom de befintliga högsko-
lorna. Det ska vara ett profilerat lärosäte 
med en stark bas, som erbjuder regionalt 
rekryterande utbildningar av hög kvalitet 
och samtidigt utvecklar och erbjuder ut-
bildningar på avancerad nivå för en natio-
nell och internationell målgrupp. Genom 
att tilldela ett sådant universitet generella 
och konstnärliga examensrättigheter och 
universitetsstatus, skapas förutsättningar 
att bygga ett nytt starkt och långsiktigt 
hållbart västsvenskt universitet, baserat 
på sammanslagningar, omfördelningar 
av resurser och omlokalisering av verksam-
heter inom regionen. 

Ett led i utvecklingen av utbildnings- 
och forskningsmiljön är också att etablera 
strategiska allianser med lärosäten med 
profiler som innebär att den samlade 
miljön stärks. Dessa lärosäten kan finnas 
i vår närmaste omvärld, men kan också 
omfatta utbildnings- och forskningsmil-
jöer i andra delar av landet eller utanför 
landets gränser.

Högskolan 

i Borås vill 

bygga vi-

dare på den 

gynnsamma 

utveckling 

vi har och 

är beredda 

att ta ansvar 

för att skapa 

en mer 

effektiv och 

långsiktigt 

hållbar läro-

sätesstruktur 

i Västsverige.

Högskolan i Borås
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Kvalitet

särskilda satsningar har gjorts inom 
alla utbildningsområden med syfte att 
ytterligare stärka utbildningarna genom 
exempelvis en ökad mängd professions-
anknutna moment i utbildningarna, en  
pedagogisk satsning med syfte att för-
bättra studenternas förutsättningar för 
att genomföra examensarbeten av hög 
kvalitet samt en satsning kring vissa speci-
fika kurser eller program så att dessa kan 
utveckla och förstärka moment som nor-
malt är väldigt resurskrävande. 

kvalitetsarbete för forskarutbildningar

Som ett resultat av att Högskolan i Borås 
2010 erhöll examensrättigheter på forskar-
nivå inom områdena Biblioteks- och in-
formationsvetenskap, Resursåtervinning 
samt Textil och mode har det sedan dess 
genomförts ett omfattande kvalitetsar-
bete för att säkerställa att de nystartade 
forskarutbildningarna har de bästa för-
utsättningarna att direkt från start leva 
upp till Högskolan i Borås högt ställda  

kvalitetskrav. Styrelsens satsning på att er-
bjuda nydisputerade forskare möjligheten 
att fortsätta sin forskning inom ramen för 
en anställning som postdoktor fortsatte 
under 2012 med ett mycket lyckat resul-
tat: 19 forskare hade under någon del av 
2012 denna anställning, vilket ytterligare 
förstärker bilden av Högskolan i Borås 
som ett lärosäte med kvalitet i fokus. Sats-
ningen har också givit resultat i form av 
att antalet lärare med docentkompetens 
under året ökat och nu är 33 stycken.  

två nämnder

Från 1 januari 2012 har Högskolan i Borås  
två särskilda organ: Forsknings- och ut-
bildningsnämnden och Nämnden för 
konstnärlig forskning och utbildning. 
Till nämndernas ansvar hör bland annat 
samordning och kvalitetssäkring av hög-
skolans utbildnings- och forskningsverk-
samhet inom respektive ansvarsområde. 
Den tidigare Lärarutbildningsnämndens 
ansvarsområden har övertagits av Forsk-

nings- och utbildningsnämnden så att 
Högskolan i Borås samlat det övergri-
pande ansvaret för kvalitet i utbildning 
och forskning i en nämnd. Motsvarande 
ansvar för den konstnärliga utbildningen 
och forskningen har Nämnden för konst-
närlig forskning och utbildning.

Nämnderna har under året stärkt kra-
ven för att erhålla anställning som profes-
sor och infört tjänstekategorin biträdande 
professor och oavlönad docent.

samarbete styrker profilering

Samarbetet med det omgivande samhället 
inom både utbildning och forskning, som 
styrker profileringen mot det professions-
lärosäte som uttrycktes i form av en vision 
redan 1997, förstärktes markant i samband 
med att högskolans rektor tillsammans 
med bland andra högskolans prorektor 
företog en besöksturné bland regionens 
kommuner. Besöken lägger grunden för 
de strategiska allianser som både ska be-
hållas och etableras. Även på den interna-

informatik, 

sociologi och 

arbetsveten-

skap erhöll 

alla omdömet 

”Hög kvalitet”. 

Psykologi er-

höll omdömet 

”Mycket hög 

kvalitet”. 

För ett progressivt lärosäte med höga ambitioner, som Högskolan i Borås, är det en självklarhet att utveckla verksam-
hetens kvalitet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Styrelsen vid Högskolan i Borås har beslutat om en särskild 
kvalitetssatsning på forskning och utbildning som sträcker sig fram till 2013. 
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kValiTeT

tionella arenan har strategiska allianser 
skapats under året, vilket bidragit till att 
utveckla och komplettera högskolans pro-
fil som ett komplett professionslärosäte.

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 särskilda förbättrings-
insatser och andra utvecklande åtgärder 
vidtagits inom flera områden, varav nedan- 
stående särskilt kan belysas:

• Certifiering av miljölednings-
systemet

• Utveckling och förbättring av orga-
nisation kring lokala utbildnings-
utvärderingar och självvärderingar

• Högskoleverkets utbildning- 
sutvärderingar

• Studentbarometer och alumnstudie
• Studentinflytande

Certifiering av miljöledningssystemet 

Arbetet med att bygga upp ett miljöled-
ningssystem, anpassat efter kraven enligt 
standarden iso 14001, har slutförts och 
certifierades i april 2012. 

utveckling och förbättring av organisation 

kring lokala utbildningsutvärderingar 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 andra omgångens 
självvärderingar enligt den nya ordningen 
genomförts. 

högskoleverkets utbildningsutvärderingar 

Högskoleverkets nya utvärderingsmodell 
inleddes för högskolans del med gransk-
ning av ämnena ekonomi, informatik, 
psykologi, sociologi och arbetsvetenskap, 
där resultaten redovisades under 2012. In-
formatik, sociologi och arbetsvetenskap 
erhöll alla omdömet ”Hög kvalitet”. Psyko-
logi erhöll omdömet ”Mycket hög kvalitet”. 
Ämnet företagekonomi fick omdömet 
bristande kvalitet på kandidatnivå, men 
omdömet ”Hög kvalitet” på magisternivå.

Därtill har två fristående kurser gran-
skats under året inom ramen för gransk-
ning av kurser som inte omfattas av kurs-
fordringarna för någon examen.

studentbarometer och alumnstudie

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

Resultaten för 2012 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 lärosä-
tet. Studentkårens huvudsakliga uppgift 
är att bevaka och medverka i utvecklingen 
av högskolans utbildningar och forskning 
samt förutsättningar för studier vid Hög-
skolan i Borås. Studentkåren i Borås har 
under året haft studentrepresentation i 
samtliga beslutande och beredande or-
gan vid Högskolan i Borås. Av samtliga 
studentkårsrepresentanter var 58 procent 
kvinnor och 42 procent män under 2012, 
vilket skiljer sig från studentpopulationen 
vid Högskolan i Borås. I jämförelse med 
2011 har männens andel av representatio-
nen ökat. Efter kårobligatoriets avskaf-
fande har Högskolan i Borås ett tydligare 
ansvar för studiesociala frågor, såsom in-
formation till studenter, mottagande av 
studenter och arbetsmarknadskontakter 
under studietiden. För att bibehålla och 
vidareutveckla studentinflytandet har 
högskolan avtalat med Studentkåren i 
Borås om ett samarbete i dessa frågor.
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kValiTeT
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Våren 2012 Certifierades högskolans 
miljöledningssystem, enligt standarden 
iso 14001, och under hösten har en ex-
tern uppföljning skett med positivt re-
sultat. Högskolan i Borås är nu ett av sex 
lärosäten i landet som är miljöcertifierade. 
Granskningarna har visat att högskolan 
har hög kvalitet på sitt miljöledningsarbe-
te. Rutiner och dokument har under året 
reviderats i syfte att underlätta inrappor-
tering och säkra att ledningssystemet inte-
greras naturligt i verksamheten. Miljöled-
ningsarbetet följs löpande av ledningen 
och aktiviteter för att involvera personal i 
hållbarhetsarbetet har intensifierats. 

måluppfyllelse

De övergripande målen för 2011–2013 
berör de indirekta aspekterna utbildning 
och forskning samt de direkta aspekterna 
energi och tjänsteresor. Målen för ökad 
integration av hållbar utveckling i utbild-
ning och forskning kan i huvudsak anses 
ha uppfyllts under året. Kriterier för inte-

Hållbar utveckling

grering av hållbar utveckling i kurser har 
under året tagits fram i dialog med verk-
samheten. Kriterierna utgör underlag för 
nominering och diplomering av kurser. 
Under hösten har sex kurser nominerats, 
vilka kommer att granskas av en särskilt 
utsedd bedömargrupp under våren 2013. 

I årets studentbarometer har det fram-
kommit en diskrepans mellan studenter-
nas attityder kring vikten av integration 
av hållbar utveckling i utbildningen 
(cirka 80 procent ser det som ganska el-
ler mycket viktigt) och den faktiska före-
komsten av diskussioner kring begreppet 
i utbildningen idag (mindre frekvent), 
vilket visar på att högskolan behöver in-
tensifiera arbetet för en ökad integration 
av hållbar utveckling i utbildningsverk-
samheten.

Antalet inrapporterade publikationer 
respektive antalet vetenskapliga publika-
tioner inom området hållbar utveckling 
har i princip fördubblats. Inrapporte-

tjänsteresor och övriga transporter  
Kg CO2 per årsarbetskraft 

2012 2011 2010

Flygresor under 50 mil 63,0 73,6 62,0

Bilresor 83,1 83,4 105,8

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

Flygresor över 50 mil 506,2 627,8 637,4

totalt 652,3 784,8 805,2

Hållbar utveckling är utmärkande för Högskolan i Borås. Högskolan strävar efter att integrera hållbar utveckling i hela 
verksamheten. Utbildning och forskning ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Ett led i detta är en prioritering 
av flervetenskaplig forskning inom hållbar utveckling och diplomering av kurser, som enligt kursplaner uppfyller av 
högskolan fastställda kriterier för integrering av hållbar utveckling.

Energianvändning kwh/m2

2012 2011 2010*

Verksamhetsel 56,49 58,2 –

Övrig energianvändning 92,9 93,69 –

totalt 149,4 151,9 161

* För 2010 finns endast data på totalnivå.
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ringen är ett led i processen att identifiera 
och följa upp den forskning som bedrivs 
på institutionsnivå inom hållbar utveck-
ling. Att definiera och avgränsa vad som 
är forskning inom hållbar utveckling är 
dock problematiskt, varför en jämförelse 
mellan åren inte är helt rättvisande. Under 
året har också ett flertal forskningsprojekt 
inom hållbar utveckling initierats, bland 
annat F:3 – Fashion Function Future och 
hållbar stadsbyggnad. 

Måluppfyllelsen gällande de direkta mil-
jöaspekterna av energi och tjänsteresor 
är god. Energiförbrukningen per kva-
dratmeter har minskat med 1,65 procent, 
vilket innebär en total minskning på 6,65 
procent jämfört med 2010. Detta ska 
jämföras med målet om en sammanlagd 
minskning med tio procent för hela tre-
årsperioden. 

De totala koldioxidutsläppen från ener-
giförbrukningen har under året minskat 
med drygt åtta procent. Noteras bör att 
detta skett från en redan låg nivå, då två 
av de tre fastigheter som högskolan 
hyr är mycket energieffektiva och 
att användningen av förnyelsebar 
energi under 2012 genomsnitt-
ligt var nära 95 procent.

Koldioxidutsläppen från  
tjänsteresor, som är en be-
tydande del av Högskolan 
i Borås totala koldioxid-
utsläpp, har under året 
minskat med 19 procent per  
årsarbetskraft. Det är en större  
minskning än förväntat. Re-
sandet med flyg på längre sträckor, 
mätt i kilometer, har minskat och 
koldioxidutsläppen har minskat relativt 
sett ännu mer, vilket har gett positiva ef-
fekter på det totala koldioxidutsläppet. 
Antalet flygresor mindre än 50 mil har 
minskat, men inte i samma omfattning. 
Bilresandet har, mätt i kilometer, mins-

kat med tio procent och utsläppen med 
15 procent. 

Det positiva resultatet kan förklaras 
av tydligare och striktare riktlinjer samt 
en ökad medvetenhet och kunskap hos 
personalen. Den ökade användningen av 
distansverktyg är något som styrker detta. 
Användningsgraden har ökat med 200 
procent och vad gäller specifika använda-
re har antalet distansmöten ökat med 62 
procent. Även studenterna har en kraftigt 
ökad användningsgrad. 

miljöledningsarbetet

För tredje året har redovisning av hög-
skolans miljöledningsarbete och energi-
användning lämnats till regering och be-
rörda myndigheter. Högskolan hävdade 
sig väl i jämförelse med andra universitet 
och högskolor.

Under hösten genomfördes en semi-
narieserie på temat ”För och emot – håll-

HållBar UTVeCkling

barhetsdilemman i vardagen och i sam-
hällsdebatten” med interna och externa 
föreläsare samt efterföljande debatt. Se-
minarierna har varit uppskattade och ett 
nytt seminarieprogram har tagits fram 
inför våren 2013. Syftet med seminarierna 
är att erbjuda personal, studenter och 
allmänhet en möjlighet att träffas och 
diskutera aktuella hållbarhetsdilemman 
utifrån skilda perspektiv – ekonomiska, 
sociala och ekologiska.

Även på institutions- och enhetsnivå 
har ett antal aktiviteter inom hållbar ut-
veckling genomförts, bland annat anord-
nandet av kampanjer med fokus på energi- 
och resursanvändning samt en temavecka 
om hållbar utveckling för personalen.  

 samverkansprojekt

Under året har högskolan varit engagerad 
i olika samverkansprojekt inom området 
hållbar utveckling. Medlemskap i CSR 
Västsverige och deltagande i klimat-
projekt initierade av Västra Götalands- 
regionen är exempel på detta. Ett unikt 
partnerskap för hållbar stadsutveckling 
med Högskolan i Borås, Borås Stad och 

SP Sveriges Tekniska Forskningsin-
stitut som aktörer är ytterligare ett  

exempel. Under året har Högsko-
lan i Borås också samarbetat med 
Miljöbron och Sven Erikssons-
gymnasiet inom utbildningsom-
rådet.

Samarbetet med Borås Stad 
inom Fairtrade har fortsatt. Det 

årligen återkommande Fairtrade-
fikat genomfördes med medverkan 

från högskolans och kommunens 
ledning samt deltagande av cirka 1 100 

anställda och studenter. Högskolan med-
verkade också i Borås Stads arrangemang 
kring 2012 års Fairtrade Forum – Sveriges 
största årliga mässa för rättvis och etisk 
handel – vilken genomfördes i högskolans 
lokaler, med stor uppslutning av personer 
externt och internt.
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Medarbetare
Kompetensförsörjning

högskolan i Borås arbetar bland annat 
med interna meriteringsprogram för att 
adjunkter och lektorer ska kunna meritera 
sig och söka befordran. Till stöd för lärar-
nas och forskarnas kompetensutveckling, 
och för att skapa en kreativ och attraktiv 
arbetsmiljö, använder Högskolan i Borås 
ett egenutvecklat IT-stöd för planering, 
redovisning och uppföljning av lärarnas 
arbetstid.

kompetensutveckling 

En viktig grund för god utbildningskva-
litet är lärarnas engagemang och förmåga 
att skapa miljöer som stimulerar och entu-
siasmerar studenterna i deras lärande. Ge-
nom olika former av kompetensutveck-
ling ska lärare ges goda förutsättningar 
för att bedriva undervisning som svarar 
mot studenternas behov. Lärarskicklig-
het innebär också att ha insikt om, och 
förståelse för, de varierande sätt på vilka 
studenterna utvecklar kunskap. För att 
upprätthålla god utbildningskvalitet vid 

Högskolan i Borås ska vara en attraktiv arbetsgivare kännetecknad av ansvarsfullt medarbetarskap, gott ledarskap, 
delaktighet, utvecklingsmöjligheter och likabehandling. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning 
för en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Genom kompetensutveckling och strategiska rekryteringar skapar 
Högskolan i Borås förutsättningar för att bedriva utbildning och forskning med fortsatt hög kvalitet.

Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori

2012 2011 2010

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Professorer 40 100 % 39 95 % 40 95 %

Lektorer 137 97 % 133 96 % 139 94 %

Adjunkter 198 5 % 200 6 % 213 6 %

Gästlärare 8 100 % 10 90 % 16 73 %

Annan undervisande/forskande personal 32 47 % 46 69 %* 52 74 %

totalt 415 50 % 428 49 % 460 50 %

Antal nyanställda lärare per befattningskategori inklusive doktorander

2012 2011 2010

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 1 1 1 3 1 3

Lektorer 4 2 6 4 3 7

Adjunkter 12 6 15 9 4 14

Gästlärare 2 0 0 2 1 1

Doktorander 4 4 4 2 5 6

Annan undervisande/forskande personal 4 2 10 4 6 7

totalt 27 15 36 24 20 38

* rättad uppgift i jämförelse med årsredovisning för 2011.
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lärosätet erbjuds lärarna olika former av 
pedagogisk kompetensutveckling. Exem-
pelvis har Högskolan i Borås valt att för 
en tillsvidareanställning behålla kravet på 
genomgången högskolepedagogisk kurs 
trots att kravet tagits bort från Högskole-
förordningen. Under 2012 har totalt 36 
medarbetare genomgått den högskole-
pedagogiska kursen.

postdoktorer och docenter

Högskolans särskilda satsning för att kom-
petensförstärka de prioriterade områdena 
genom att erbjuda forskare anställning 
som postdoktor fasades planenligt ut 
under 2012. Satsningen har inneburit att 
totalt 26 medarbetare givits möjlighet till 
kompetensutveckling under de tre senaste 
åren. Ett resultat av högskolans satsning 
på kompetensutveckling är att antalet 
docenter ökat jämfört med 2011. Antalet 
docentmeriterade, som inte innehar en an-
ställning som professor, uppgick därmed 
till 33 medarbetare 2012. Att Högskolan i 

Borås målmedvetna satsning på att kvali-
tetssäkra utbildning och forskning genom 
att öka antalet disputerade lärare har varit 
framgångsrik visar sig av att andelen dis-
puterade sedan ett antal år tillbaka uppgår 
till cirka hälften av lärarkåren. Detta trots 
att Högskolan i Borås bedriver en relativt 
omfattande utbildning och forskning 
inom det konstnärliga området, vilket är  
ett område där forskarutbildningarna på 
nationell nivå fortfarande är under utveck-
ling och där antalet disputerade generellt 
sett är lågt.  

utbildning

Högskolan arbetar kontinuerligt med att 
stärka lärosätets chefer i deras ledarskap 
och har under året genomfört en work-
shop i Medbestämmandelagen (MBL), 
ledarskapsutbildning, utbildning i hur ut-
vecklingssamtal ska genomföras samt ar-
betsmiljöutbildningen Bättre arbetsmiljö.  
För att säkerställa en bra krisberedskap har 
Högskolan i Borås centrala krislednings-

grupp genomgått en fördjupad utbild-
ning, tre hjärtstartare har köpts in och en 
utbildning i hjärt- och lungräddning samt 
första hjälpen har erbjudits alla medarbe-
tare. Samtliga medarbetare har även haft 
möjlighet att genomgå utbildningar i 
bland annat brandskydd, förvaltningsrätt, 
utbildningssamtal för medarbetare samt 
IT. I syfte att förbättra de administrativa 
medarbetarnas kunskaper i engelska har 
också en större utbildningsinsats inom 
detta område genomförts under året. Ut-
vecklingen av det interna kursutbudet har 
fortsatt och samarbete sker både internt 
och externt för att erbjuda medarbetarna 
behovsanpassad kompetensutveckling.

genom olika 

former av 

kompetens-

utveckling 

ska lärare 

ges goda 

förutsätt-

ningar för 

att bedriva 

undervis-

ning som 

svarar mot 

studenter-

nas behov.

MeDarBeTare

33
Antalet medarbetare med docentkompetens.
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i jämförelse med föregående år var anta-
let anställda vid Högskolan i Borås under 
2012 i stort sett oförändrat. Anledningen 
är att Högskolan i Borås planerat för att 
vara dimensionerade för den minskning 
av utbildningsverksamheten som inföll 
när regeringens satsning på tillfälliga plat-
ser upphörde 2011. I jämförelse med före-
gående år ökar andelen undervisande och 
forskande personal samt doktorander. Av 
det totala antalet helårsarbetskrafter 2012 
utgör andelen personal verksam inom 
utbildning och forskning 67 procent och 
andelen administrativ, teknisk samt bib-
liotekspersonal 33 procent.  Det motsvarar 
en ökning av andelen undervisande per-
sonal och doktorander med två procent- 
enheter jämfört med föregående år. Orsa-
ken beror dels på att antalet professorer 
och lektorer ökar, men är till största delen 
resultatet av en översyn av anställningar-
nas faktiska innehåll. Översynen ledde till 
att den tekniska personalen vid Institutio-
nen Textilhögskolan, som har betydande 
inslag av undervisning i sina anställningar, 
numera klassificieras som annan under-
visande/forskande personal. 

lika villkor

Arbetet med lika villkor ingår i högskolans 
kvalitetsarbete som innebär att systema-
tiskt utveckla och bedriva verksamheten. 
Högskolans verksamhet utvecklas genom 
möten mellan människor med olika bak-
grunder, kunskaper och erfarenheter. Det 
ger upphov till en mångfald av tankar och 
idéer, vilket höjer kvaliteten i såväl forsk-
ning som undervisning. 

Under 2012 har ett arbete med att sys-
tematisera lika villkors-frågorna genom-
förts. Ett resultat av det arbetet är att lo-
kala handlingsplaner har implementerats, 
vilket innebär att samtliga institutioner 
och enheter vid högskolan har en plan för 
hur arbetet med lika villkor ska bedrivas 
utifrån olika förutsättningar och behov.  
Arbetet med att samordna lika villkors-

Medarbetare
Antal anställda

Könsfördelning

 

Lärare

2012 2011 2010

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 25 % 75 % 29 % 71 % 30 % 70 %

Lektorer 52 % 48 % 48 % 52 % 47 % 53 %

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

Gästlärare 59 % 41 % 44 % 56 % 50 % 50 %

Annan undervi-
sande/forskande 
personal

 
 

60 %

 
 

40 %

 
 

51 %

 
 

49 %

 
 

56 %

 
 

44 %

totalt 53 % 47 % 51 % 49 % 52 % 48 %

Övrig personal

Doktorander 61 % 39 % 61 % 39 % 59 % 41 %

Teknisk personal 24 % 76 % 30 % 70 % 28 % 72 %

Administr. personal 78 % 22 % 80 % 20 % 82 % 18 %

Bibliotekspersonal 85 % 15 % 83 % 17 % 80 % 20 %

totalt 68 % 32 % 67 % 33 % 66 % 34 %

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

Medarbetare

 
 

Lärare

2012 2011 2010

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Helårs- 
arbetskraft

Medeltalet 
anställda

Professorer 31 39 26 34 24 35

Lektorer 113 131 106 127 102 121

Adjunkter 161 179 159 176 158 176

Gästlärare 1 9 2 12 3 14

Annan undervi-
sande/forskande 
personal

 
 

32

 
 

43

 
 

32

 
 

45

 
 

18

 
 

30

totalt 338 401 325 394 305 376

Övrig personal

Doktorander/ 
Amanuenser

67 70  
67

 
71

 
60

 
64

Teknisk personal 37 37 47 52 49 53

Administr. personal 147 161 143 158 138 156

Bibliotekspersonal 19 21 19 20 23 25

totalt 270 289 276 301 270 298

Antal anställda 608 690 601 695 575 674
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arbetet med hållbar utveckling pågår pa-
rallellt och har fått en tydligare koppling 
till arbetsmiljöarbetet. 

Högskolan i Borås har under flera år 
arbetat systematiskt med att förbättra 
tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättning. Att arbetet har varit 
framgångsrikt bekräftades i Handisams 
myndighetsenkät 2012, där högskolans 
resultat var bättre än föregående år. Hög-
skolan rankades i näst högsta kategorin. 
Ambitionen är fortsatt hög då tillgäng-
lighetsfrågorna framöver integreras i lika 
villkorsarbetet. En lönekartläggning för 
att analysera eventuella löneskillnader 
mellan kvinnor och män genomfördes 
2012 i enlighet med diskrimineringslagen. 
Kartläggningen visade att de inte fanns 
några löneskillnader som var osakliga på 

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  
åldersgruppen 30–49 år ökar sjukfrånva-
ron jämfört med 2011. En grupp som är 
överrepresenterad i sjukstatistiken är dok-
toranderna, vilka främst återfinns inom 
dessa kategorier. Högskolan har under 
året vidtagit åtgärder i syfte att minska 
frånvaron och belysa doktorandernas  
situation. Detta arbete sker i nära samar-
bete med företagshälsovården och kom-
mer att fortsätta under 2013.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön 

Kön 2012 2011 2010

Män 0,7 % 1,0 % 1,0 %

Kvinnor 3,6 % 3,2 % 2,5 %

totalt 2,4 % 2,3 % 1,9 %

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder

Ålder 2012 2011 2010

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

30–49 2,7 % 2,0 % 1,8 %

< 30 1,9 % 2,8 % 0,7 %

totalt 2,4 % 2,3 % 1,9 %

MeDarBeTare

grund av kön och lönesättningen kan där-
med bedömas som könsneutral.

uppfyller målsättningen

Högskolan i Borås uppfyller sin målsätt-
ning för könsfördelning sedan ett flertal år 
tillbaka, sett till samtliga anställda. På hög-
skolegemensam nivå gäller detta för lärare. 
På institutionsnivå och bland övrig perso-
nal råder dock en ojämn könsfördelning. 
Bland lärare på institutionsnivå är antalet 
män i majoritet inom resursåtervinning 
medan övriga områden uppvisar en hög 
andel kvinnor. Precis som i fjol är köns-
fördelningen gällande ledningsuppdrag 
jämn med totalt 24 män och 21 kvinnor. 
Högskolans ledning bestod vid utgången 
av 2012 av två män (rektor, prorektor) och 
en kvinna (högskoledirektör).
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Profilering och dimensionering

Utbildning på grund-
nivå och avancerad 
nivå*

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 469,6 488,4 481,6

Intäkter av anslag, Mkr 429,1 439,9 439,7

Externa intäkter, Mkr 38,7 46,2 41,2

Verksamhetsutfall, Mkr 20,6 38,1 51,4

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
6 042

 
6 648

 
6 775

Antal helårsprestationer 
(HPR)

 
5 155

 
5 416

 
5 529

Prestationsgrad 85 % 81 % 82 %

Kostnad per HST, tkr 74 68 64

Kostnad per HPR, tkr 87 83 78

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
13 %

 
13 %

 
14 %

Antal avlagda examina 2 028 2 285 2 001

Utbildning vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet och en internationell miljö. Högskolan i Borås är en  
nationellt profilerad och framgångsrik högskola med stark regional förankring. Utöver att förse det regionala arbetslivet 
med kvalificerad arbetskraft finns ett antal utbildningar där högskolan är den nationellt ledande aktören. En tydlig 
och profilerad utbildningsstrategi leder till att högskolans utbildningar ständigt utvecklas med hög kvalitet i fokus. 

utBildningarna konCentreras till i huvud-
sak sex prioriterade områden, där utbild-
ningsutbudet baseras på treåriga program-
utbildningar på grundläggande nivå och 
påbyggnadsutbildningar om ett eller två 
år på avancerad nivå: 

• Biblioteks- och informations- 
vetenskap

• Handel och IT
• Hållbar vårdutveckling
• Pedagogiskt arbete
• Resursåtervinning och ingenjörs-

utbildningar
• 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. Samtliga 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 
av studenternas kunskaper samt speglar 
idealet om ett livslångt lärande. Utbudet 
av fristående kurser medverkar också till att 
högskolan kan möta nya målgrupper som 
tidigare inte sökt sig till högre utbildning. 

Högskolan i Borås systematiska profi-
lerings- och kvalitetsarbete har resulterat 
i att lärosätet har en stark och stabil posi-
tion i det svenska högskolelandskapet. De 
nationella utbildningsutvärderingarna 
har visat att ämnes- och programutbild-
ningar håller god kvalitet och att det finns 
ett antal spetsutbildningar vid högskolan. 
Lärosätets utbildningar är efterfrågade 
och söktrycket ligger stabilt på en hög 
nivå. Det välutvecklade samarbetet med 
professionerna och ett utbud som domi-
neras av programutbildningar av hög kva-
litet, medför att studenterna är attraktiva 
på arbetsmarknaden med en hög anställ-
nings- och användbarhet.

* inklusive uppdragsutbildning.
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Ovanstående har lett till att utbild-
ningsverksamheten vid Högskolan i Bor-
ås visat en kontinuerligt stark och positiv 
utveckling under det senaste decenniet.   
I enlighet med Högskolan i Borås långsik-
tiga planering minskade antalet studenter 
under 2012 i jämförelse med föregående 
år, till följd av att regeringens satsning på 
tillfälliga platser 2010–2011 upphörde. För 
att anpassa utbildningsverksamheten till 
mindre omfattande uppdrag och mins-
kade resurser har Högskolan i Borås valt 
att prioritera programutbildningar och 
minska utbudet av fristående kurser. Ef-
tersom prestationsgraden generellt sett är 
lägre på fristående kurser har Högskolan i 
Borås prioritering av programutbildningar 
resulterat i att prestationsgraden ökat till 
85 procent för 2012.

Under 2012 bestod högskolans totala 
utbildningsutbud av 73 programutbild-
ningar och 177 fristående kurser. I jämfö-
relse med föregående år är det en marginell 
ökning av antalet program, men en minsk-

2 028
Antalet  avlagda examina under 2012.

UTBilDning På grUnDniVå oCH aVanCeraD niVå

ning av antalet fristående kurser med 34 
procent. Av samtliga studenter läste 84 
procent en programutbildning och 89 
procent studerade på Högskolan i Borås 
campus. Noterbart är att merparten av 
distansstudenterna vid Högskolan i Borås 
(75 procent) läser inom Biblioteks- och in-
formationsvetenskap och Textil och mode, 
de områden där högskolan har ett natio-
nellt ansvar och är nationellt rekryterande. 

På avancerad nivå erbjuder högskolan 
14 magister- respektive 12 masterprogram, 
vilket är i nivå  med 2011. Efter införandet 
av studieavgifter för studenter utanför 
EES och Schweiz har andelen studenter 
på avancerad nivå minskat med en pro-
centenhet till 13 procent. Det visar att 
högskolans strategi att erbjuda utbild-
ning av hög kvalitet på alla nivåer inom 
samtliga prioriterade områden gett resul-
tat, vilket är betydelsefullt då ett attraktivt 
utbud av magister- och masterprogram ut-
gör en viktig rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar.

Sammantaget medför Högskolan i 
Borås profilering och dimensionering att 
lärosätet når takbeloppet och redovisar 
en fortsatt stabil ekonomisk utveckling 
under 2012. 
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Åldersstruktur

 
Kategori

Andel indiv. 
2012

Andel indiv. 
2011

Andel indiv. 
2010

Kvinnor under 25 27 % 26 % 26 %

Kvinnor 25–34 24 % 24 % 23 %

Kvinnor över 34 22 % 21 % 22 %

Män under 25 12 % 13 % 12 %

Män 25–34 10 % 11 % 11 %

Män över 34 5 % 6 % 6 %

totalt 100 % 100 % 100 %

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
            Lika villkor

högskolan i Borås arbetar för att studen-
ter och sökande ska ha lika möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet, etnicitet, 
kulturell eller religiös bakgrund, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Lika villkor innefattar att främja 
mångfald, jämställdhet och tillänglighet 
och är en del av hållbar utveckling där 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättvisa ska genomsyra all verksamhet 
vid högskolan. 

Högskolan i Borås strävar efter att 
skapa lika villkor för studenter genom 
inkluderande undervisning och mång-
fald bland studenter ska ses, förstås och 
tillvaratas.  

majoritet kvinnliga studenter

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, samt genom mentor-
skap och olika former av punktinsatser 
har högskolan åstadkommit en jämnare 
könsfördelning inom vissa utbildningar. 
Sedan ett antal år utgör kvinnliga studen-
ter cirka två tredjedelar av studentpopula-
tionen vid Högskolan i Borås. En förkla-

ring är att högskolans utbildningsutbud i 
hög grad vänder sig mot en yrkesutövning 
inom traditionellt kvinnodominerade 
sektorer, men den höga andelen kvinnli-
ga studenter speglar även en nationell och 
internationell trend inom högre utbild-
ning. Under 2012 anpassade Högskolan i 
Borås utbudet till en lägre nivå samtidigt 
som Högskolan i Borås erhöll ett utökat 
uppdrag inom lärar- och vårdutbildning-
arna. Eftersom dessa utbildningar, som av 
tradition attraherar en majoritet av kvinn-
liga studenter, utgjorde en större andel av 
Högskolan i Borås utbildningsverksam-
het ökade andelen kvinnliga studenter 
jämfört med 2011.

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 

Distansutbildning

2012 2011 2010

Helårsstudenter 807 903 798

Helårs- 
prestationer

 
491

 
525

 
525

Prestationsgrad 61 % 58 % 66 %

   2008     2009      2010      2011 2012
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     2012           2011          2010
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30
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32
27

73
68
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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 att 
ta ett aktivt ansvar för kompetensutveck-
ling 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 
nationellt ansvar. Inom såväl Biblioteks- 
och informationsvetenskap som Textil 
och mode, men även inom Hållbar vård-
utveckling, erbjuder högskolan ett brett 
utbud av distansutbildningar. 

Användandet av flexibla arbetsfor-
mer inom hela utbildningsverksamheten 
har en markant ökning vid Högskolan i 
Borås. Alltfler campusutbildningar in-
kluderar digitala inslag i undervisningen, 
vilket i hög grad medger en mer flexibel 
studiegång. För att underlätta studier på 
distans har Högskolan i Borås utvecklat 
en webbapplikation för mobilt och flexi-
belt lärande.
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antalet sökande till högre utbildning 
vid svenska lärosäten ökade under 2012. 
Ökningen innebar även att fler studenter 
antogs till program och kurser jämfört 
med 2011. I motsats till den nationella 
ökningen visade Högskolan i Borås en 
minskning av det totala antalet sökande. 
Detta berodde till största delen på att 
antalet så kallade free movers minskade i 
jämförelse med år 2011. Inför införandet 
av studieavgifter under hösten 2011 sökte 
över 7 000 så kallade free movers till Hög-
skolans i Borås utbildningar under vårter-
minen 2011. Trots minskningen av antalet 
sökande medförde det ökande söktrycket 
av antalet förstahandsökande till Hög-
skolan i Borås programutbildningar att 
Högskolan placerar sig i topp fem bland 
högskolor och universitet i Högskolever-
kets statistik över antalet antagna första-
handssökande hösten 2012. 

Efterfrågan på Högskolan i Borås 
utbildningar har därmed ökat under ett 
antal år och befäster högskolans position 
som ett attraktivt och eftersökt lärosäte 
för regionala, nationella och internatio-
nella studenter.

prestationer

För 2012 redovisar Högskolan i Borås ett 
utfall av antalet helårsstudenter och hel-
årsprestationer på 5 869 respektive 5 025. 
Det är en minskning jämfört med 2011. 
Anledningen till att antalet helårstuden-
ter, trots en kontinuerligt stabil efterfrå-
gan och stort behov av högskoleutbildad 
arbetskraft, minskar jämfört med 2011 är 
att högskolans långsiktiga planering ut-
gått från ett minskat uppdrag i samband 
med att regeringens satsning på tillfäl-
liga platser 2010–2011 upphörde. För att 
genomföra en nödvändig anpassning av 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
            Uppdrag enligt regleringsbrev

utbildningsvolymen har Högskolan i 
Borås prioriterat programutbildningar, 
varför utbudet av fristående kurser mins-
kat. Då prestationsgraden generellt sett 
är väsentligt högre inom programutbild-
ningar har denna prioritering medfört att 
prestationsgraden ökat med fyra procent-
enheter.

examina

Högskolan i Borås utbyggnad av utbild-
ningsverksamheten har resulterat i att det 
totala antalet examina på såväl grundnivå 
som avancerad nivå ökat kontinuerligt 
under ett antal år. Antalet examina som 
högskolan redovisar för 2012 innebär 
dock ett trendbrott. I jämförelse med 
2011 minskar framför allt antalet lärarexa-
mina på grundnivå och magisterexamina.  
Minskningen av antalet lärarexamina på 
grundnivå är i stort hänförbar till införan-
det av kravet på lärarlegitimation, vilket 
resulterade i en stor ökning av antalet 
examina 2011 då ett stort antal tidigare 
studenter återkom för att avlägga examen. 

Från och med höstterminen 2011 in-
fördes även studieavgifter för studenter 
från länder utanför EES och Schweiz.  I 
likhet med de internationella erfarenhe-
terna medförde studieavgifterna en kraftig 
nedgång av antalet internationella studen-
ter vid Högskolan i Borås. Eftersom ma-
joriteten av dessa free movers studerade 
på avancerad nivå resulterade detta i en 
nedgång av antalet magisterexamina 2012.  
I förhållande till samtliga högskolor och 
nya universitet intar Högskolan i Borås 
fortfarande en stabil topplacering avse-
ende antalet utfärdade examina. En för-
klaring till detta är att Högskolan i Borås 
utbildningsutbud främst består av pro-
gramutbildningar som leder till examen.

Utbildning enligt regleringsbrev

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 446,2 464,3 461,8

Intäkter av anslag, Mkr 429,1 439,9 439,7

Externa intäkter, Mkr 15,4 22,2 21,3

Verksamhetsutfall, Mkr 19,8 31,0 50,0

Antal helårsstudenter (HST) 5 869 6 465 6 553

Antal helårsprestationer (HPR) 5 025 5 274 5 355

Prestationsgrad 86% 82% 82%

Kostnad per HST, tkr 72 67 63

Kostnad per HPR, tkr 85 82 77

Andel studenter  
på avancerad nivå

 
13 %

 
13 %

 
14 %

Antal avlagda examina 2 028 2 285 2 001

2012 20102011

Antal sökande
program
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Avlagda examina grundnivå

2012 2011 2010

Högskoleexamen 154 136 76

Kandidatexamen 815 850 810

Summa generella examina 
grundnivå

 
969

 
986

 
886

Konstnärlig kandidatexamen 16 17 5

Högskoleingenjörsexamen 102 119 130

Sjuksköterskeexamen 191 182 159

Lärarexamen 237 381 281

Summa yrkesexamina grundnivå 530 682 570

totalt examina grundnivå 1 515 1 685 1 461

Avlagda examina avancerad nivå

2012 2011 2010

Magisterexamen 295 413 392

Masterexamen 52 25 17

Summa generella examina 
avancerad nivå

 
347

 
438

 
409

Konstnärlig masterexamen 4 7 3

Specialistsjuksköterskeexamen 98 108 107

Barnmorskeexamen 20 18 21

Civilekonomexamen 38 28

Lärarexamen 6 1 0

Summa yrkesexamina  
på avancerad nivå

 
162

 
155

 
128

Summa examina avancerad nivå 513 600 540

UTBilDning På grUnDniVå oCH aVanCeraD niVå

HSt, HPR & prestationsgrad

2012 2011 2010

Helårsstudenter  5 869 6 465 6 553

Helårsprestationer  5 025 5 274 5 355

Prestationsgrad 86 % 82 % 82 %

   2008     2009      2010      2011       2012
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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 vidareutbild-
ning av individer som är väl etablerade på 
arbetsmarknaden. Detta sker genom ett 
utbud som riktar sig mot offentlig, privat 
och ideell verksamhet, i form av såväl fri-
stående kurser som professionsorienterade 
uppdragsutbildningar. Högskolan i Borås 
utbud av uppdragsutbildningar riktar sig 
främst mot yrkesarbetande i närområdet, 
men flera utbildningar ges på distans, vil-
ket betyder att de geografiska gränserna 
vidgas. Ett exempel är det så kallade Bättre- 
konceptet, som bygger på anpassning till 
målgruppen med flexibla undervisnings-
former där examination sker genom ett 
förbättrings- eller utvecklingsarbete i den 
organisation där den studerande har sin 
ordinarie yrkesverksamhet.

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

Sedan några år tillbaka sker merparten 
av Högskolan i Borås uppdragsutbild-
ningar inom lärarutbildningsområdet till 
följd av det pågående reformarbetet inom 
svenskt skolväsende. 

Under 2012 minskade antalet helårs-

Uppdragsutbildning 

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 23,4 24,1 19,9

Externa intäkter, Mkr 23,4 24,1 19,9

Verksamhetsutfall, Mkr 0,8 7,5 1,4

Antal helårsstudenter (HST) 173 183 222

Antal helårsprestationer 
(HPR)

 
130

 
141

 
174

Prestationsgrad 75 % 77 % 78 %

Kostnad per HST, tkr 131 91 83

Kostnad per HPR, tkr 174 118 106

studenter med 16 procent. Främst har 
minskningen skett inom Förskolelyftet, 
där minskat statligt stöd till kommu-
nerna medfört sjunkande deltagarantal. 
Även Lärarlyftets kurser har påverkats. 
Samtidigt ökade omfattningen av upp-
dragsutbildning som inte ger poäng. Den 
i stort sett oförändrade omsättningen och 
minskningen av studenter inom poänggi-
vande utbildning medförde att  kostnaden 
per helårsstudent och helårsprestation 
ökade jämfört med 2011. 

myndighetskapital uppdragsutbildning

Högskolan i Borås har under de senaste 
åren redovisat ett ackumulerat över-
skott inom uppdragsutbildningen som 
överstiger tio procent av den avgiftsbe-
lagda verksamheten. Överskottet är till 
största delen hänförbart till utbildningar 
inom lärarområdet. Inom detta område 
sker för närvarande stora förändringar 
mot bakgrund av införandet av den nya 
lärarutbildningen samtidigt som tidi-
gare utbildningar inom området fasas ut. 
Högskolan i Borås kommer att använda 
det ackumulerade överskottet för att 
möta de kostnader som uppstår till följd 
av behov av kompetensutveckling, nya 
undervisningsformer samt undervisning 
på fler orter.

Poänggivande uppdragsutbildning

2012 2011 2010

Helårsstudenter 173 183 222

Helårsprestationer 130 141 174

Prestationsgrad 75 % 77 % 78 %

   2008     2009      2010      2011 2012
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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. Anslagsintäkter-
na fördelas av regeringen i regleringsbrev 
i form av ett ersättningstak, så kallat tak-
belopp, och de 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 förut-
sätts Högskolan i Borås genomföra verk-
samhet på en bestämd nivå inom sina 
olika utbildningar. 

För 2012 redovisar Högskolan i Borås 
helårsstudenter och helårsprestationer 
till ett värde av 437 268 tkr. Prestationen 
medför att ersättningstaket för den grund-
läggande högskoleutbildningen (430 688 
tkr) nås och att högskolan inklusive  
decemberprestationen för 2011 (2 231 tkr) 
redovisar en överproduktion på 8 811 tkr 
för 2012. Överproduktionen medför att 
högskolan redovisar en utgående över-
produktion till ett värde av 40 369 tkr 
vid utgången av 2012. Totalt uppgick an-
slagsintäkterna till 429 082 tkr för 2012. 
Att intäkterna av anslag avviker från tak-
beloppet beror på att 1 606 tkr vidareför-
medlats till Studentkåren i Borås. I jämfö-
relse med 2011 innebar det en minskning 
med 17 813 tkr till följd av att regeringens 

satsning på tillfälliga platser 2010–20111 
upphörde.

De externa intäkterna visade en minsk-
ning med 7 507 tkr jämfört med 2011. 
Totalt uppgick de externa intäkterna 
till 38 695 tkr för 2012. Minskningen är 
i huvudsak hänförbar till att ersättning 
på 7 016 tkr för del av regeringens sats-
ning på tillfälliga platser betalades ut av 
Kammarkollegiet och redovisades som 
ett bidrag 2011. Som en konsekvens av de 
minskade externa intäkterna utgjorde den 
externt finansierade andelen av utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå nio pro-
cent, vilket är en minskning med en pro-
centenhet jämfört med 2011. Av den totala 
finansieringen inom området utgjordes 
980 tkr (0,2 procent) av anslagsmedel som 
använts för att samfinansiera den bidrags-
finansierade verksamheten. 

Under året minskade kostnaderna 
med 2 229 tkr (0,5 procent) främst till 
följd av minskade kostnader för lokaler 
och övriga driftskostnader. Sammantaget 
medför detta att utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå redovisar en positiv 
kapitalförändring om 20 569 tkr för 2012. 
Den positiva kapitalförändringen medför 
att Högskolan i Borås redovisar en acku-
mulerad kapitalförändring för verksam-
hetsgrenen utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som uppgick till 236 525 
tkr vid 2012 års utgång.

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (tkr)

2012 2011 2010

Antal helårsstudenter 5 869 6 465 6 553

Antal helårsprestationer 5 025 5 274 5 355

Ersättningstak (tkr) 430 688 448 503 447 634

Över-/underprestation 8 811 19 003 25 831

Sparade prestationer 43 069 44 850 43 628

Anslagssparande 0 0 0

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2012 2011 2010

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 429 082 439 879 439 688

Intäkter av avgifter m.m. 34 278 32 256 26 076

Intäkter av bidrag 4 417 13 946 15 100

Finansiella intäkter 1 811 2 312 751

Summa intäkter 469 588 488 393 481 615

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –293 788 –286 782 –267 174

Kostnader för lokaler –64 193 –66 928 –70 615

Övriga driftkostnader –75 118 –82 666 –79 578

Finansiella kostnader –932 –724 –311

Av- och nedskrivningar –14 006 –13 166 –12 578

Summa kostnader –448 037 –450 266 –430 256

Verksamhetsutfall 21 551 38 127 51 359

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar  
i dotterföretag och 
intresseföretag

 
 

–982

 
 

–180

 
 

–107

Summa resultat från 
andelar i dotterföretag 
och intresseföretag

 
 

–982

 
 

–180

 
 

–107

transfereringar

Medel som erhållits 
från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
 

1 606

 
 

1 608

 
 

947

Medel som erhållits  
från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
 

6 036

 
 

5 371

 
 

3 576

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag

 
115

 
275

 
153

Lämnade bidrag –7 757 –7 254 –4 676

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 20 569 37 947 51 252

Resurser och finansiering

 437 268 000
Det 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 och utbildning på forskarnivå

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 108,0 102,1 93,9

Intäkter av anslag, Mkr 53,3 51,9 51,1

Externa intäkter, Mkr 54,2 49,9 42,7

 – varav uppdragsforskning, Mkr 2,9 2,0 2,0

Verksamhetsutfall, Mkr –42,4 –45,3 –33,9

Antal personer i forskarutbildning* 128 113 104

Antal doktorander 82 79 80

Antal publikationer 544 565 530

Antal refereegranskade  
publikationer

 
304

 
311

 
279

Kostnad per publikation, tkr 495 474 458

Kostnad per forskarstudent, tkr 454 – –

Antal disputationer 12 12 15

att högskolans profilering är framgångs-
rik visar sig genom att Högskolan i Borås, 
efter hård prövning, erhållit tillstånd att 
examinera på forskarnivå inom områ-
dena Biblioteks- och informationsveten-
skap, Resursåtervinning samt Textil och 
mode. Inom området Textil och mode 
erhölls såväl generella som konstnärliga 
examensrättigheter. 

För Högskolan i Borås är det en över-
ordnad strategi att etablera och konsoli-
dera kompletta miljöer där det råder ett 
nära förhållande mellan utbildning och 
forskning. 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
• Hållbar vårdutveckling

• Pedagogiskt arbete
• Resursåtervinning
• Textil och mode

Basen i dessa miljöer är starka fler- 
vetenskapliga forskningsprogram som 
kännetecknas av en hög grad av samar-
bete över disciplinära gränser samt ett fler-
vetenskapligt angreppssätt. Ett gränssnitt 
av stor betydelse för Högskolan i Borås 
går mellan vetenskaplig och konstnärlig 
verksamhet. 

Lärosätet förfogar över miljöer för tex-
til- och modedesign som ger unika möj-
ligheter för forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete. Vid högskolan inter-
ageras designutbildning och forskning 
med vetenskapligt grundad verksamhet 
inom ämnena textil teknologi och textil 
management. 

F:3 –Fashion Function Future kan lyf-
tas fram som ett flervetenskapligt forsk-
ningsprogram som involverar högskolans 
forskare inom Textil och mode, Resurs-

Högskolan i Borås målmedvetna profileringsarbete har medfört att lärosätet utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt 
och internationellt framstående områden. Genom att etablera ett antal starka forskningsmiljöer har resurserna för 
verksamheten, avseende såväl intäkter av anslag som extern finansiering, kontinuerligt ökat. Förutom att de externa 
intäkterna utgör ett kvitto på en verksamhet av hög kvalitet har de ökade resurserna möjliggjort en positiv och stabil 
utveckling av högskolans forskning och utbildning på forskarnivå. 

* Fr.o.m. 2012 redovisar Högskolan i Borås kostnad per forskarstudent. 
Motsvarande data saknas för tidigare år.
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och    utbildning på forskarnivå
Sex kompletta miljöer

Forskning, konsTnärligT UTVeCklingsarBeTe oCH UTBilDning På ForskarniVå

återvinning och Handel och IT. F:3 syftar 
till att utveckla textil- och modenäringen 
för att svara mot den nödvändiga om-
vandlingen till en mer hållbar hantering 
av världens resurser. I samverkan med det 
textila fältet och globalt verksamma mode- 
och textilföretag med bas i Sverige ska F:3 
bidra till en utveckling mot en miljövän-
ligare 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 maj kom beskedet att Högskolever-
ket avslog Högskolan i Borås ansökan om 
examensrättigheter på forskarnivå inom 
området Handel och IT. Detta innebär 
att när samtliga sex profilområden prövats 
har Högskolan i Borås erhållit rätten att 
examinera på forskarnivå inom Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Resursåtervin-
ning samt Textil och mode. Inom området 
Textil och mode erhölls såväl generella som 
konstnärliga examensrättigheter. Under 
2011 startade Högskolan i Borås forskar-
utbildning i egen regi inom samtliga de 
områden där examensrättigheter erhållits. 

Inom de områden där Högskolan i 

Borås inte har egna examensrättigheter  
bedrivs utbildning på forskarnivå i sam-
arbete med andra lärosäten. Genom 
särskilda avtal och i samarbete med Göte- 
borgs universitet, Linnéuniversitetet och 
Högskolan i Jönköping bedriver högsko-
lan även forskarutbildning inom Hållbar 
vårdutveckling samt inom Lärarutbild-
ning och pedagogisk yrkesverksamhet.  
I ett samarbete mellan lärosätena i Väst-
Sverige bedrivs en forskarskola inom in-
formatik, Graduate School of Informatics. 
Utöver dessa samarbeten har högskolans 
forskarstuderande varit inskrivna vid 
andra universitet, nationellt och inter-
nationellt, genom speciella avtal. Genom  
Högskolan i Borås rättigheter och sam-
arbeten med andra lärosäten garante-
ras kompletta miljöer inom samtliga 
prioriterade områden. I jämförelse med 
2011 ökade omfattningen av högskolans 
forskarutbildning och under 2012 deltog 
totalt 128 personer i forskarutbildning, 
varav 45 var inskrivna vid forskarutbild-
ning vid Högskolan i Borås.

Strategiskt forskningssamarbete

128
Antalet personer i forskar- 
utbildning vid Högskolan i Borås.

högskolan i Borås bedriver tillsammans 
med Högskolan i Skövde ett strategiskt 
forskningssamarbete för att bidra till 
en gynnsam utveckling av Västsverige.  
Regionen står inför stora utmaningar som 
följd av förändringar inom tillverknings-
industrin och behov av ett mer kunskaps-
intensivt näringsliv. I likhet med landet i 
övrigt måste också en anpassning ske till 
ökade krav och behov inom offentlig sek-
tor. I Västra Götalandsregionens vision 
framhålls att en av de långsiktigt viktigas-
te frågorna för en gynnsam regional ut-
veckling är en hög nivå på utbildning och 
forskning. Högskolorna i Västsverige är 
centrala aktörer i en nödvändig omställ-
ning av arbetsmarknaden och bör ges en 
nyckelroll i förändringsprocessen.

Fyra gemensamma styrkeområden 
där högskolorna tillsammans har en na-
tionellt ledande roll med internationell 
potential har prioriterats:

• Design, textil och hållbar utveckling
• Framtida företagande och nya  

affärsmodeller
• Informations- och kommunika-

tionsteknik
• Vård och välbefinnande

Utöver de resurser högskolorna bidrar 
med erhöll samarbetet under 2012 17 
Mkr i finansiering av Västra Götalands- 
regionen 2012. Det strategiska forsknings-
samarbetet förväntas kunna attrahera fler 
lärosäten och utgöra en grund för ett 
framtida nytt universitet i Västsverige.

Forskarutbildning

Textilier och mönster framtagna  
på Textilhögskolan.
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högskolan i Borås strävar efter att öka 
produktionen av refereegranskade artiklar 
samt att åstadkomma en generell ökning 
av publiceringsverksamheten. Antalet 
refereegranskade artiklar och konferens-
bidrag har ökat under perioden. Jämfört 
med 2012 har antalet refereegranskade ar-
tiklar minskat något jämfört med 2011. I 
relation till de totala antalet vetenskapliga 
publikationer är andelen refereegranska-
de artiklar fortfarande hög (56 procent). 
Antalet refreeegranskade publikationer 
ska ses i ljuset av att Högskolan i Borås 
verksamhet inom det konstnärliga områ-
det inte avspeglas i antalet publiceringar, 
då området traditionellt inte presenterar 
forskningsresultat i vetenskapliga tid-
skrifter.

För att synliggöra högskolans forsk-
ning ytterligare publicerar Högskolan i 
Borås sedan hösten 2007 en rapportserie 
benämnd Vetenskap för profession. Under 
2012 publicerades sex rapporter och den 
sammanlagda utgivningen uppgår sedan 
starten till 24 rapporter. Rapportserien 
syftar till att stärka och utveckla verksam-
heten vid Högskolan i Borås och skapa 
samarbete över disciplinära gränser. Serien 
är också en kanal för att sprida forsknings-
resultat till verksamma inom näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet.

Publikationer*

2012 2011 2010

Artikel, refereegranskad  
vetenskaplig

 
157

 
159

 
151

Bokkapitel, refereegranskat 31 21 0

Konferenspaper, refereegranskat 100 120 128

Doktorsavhandling 13 12 15

Licentiatavhandling 3 3 3

Summa refereegranskade  
publikationer

 
304

 
315

 
297

Artikel, annan vetenskaplig 8 21 10

Artikel, annan 17 26 46

Bok 13 15 9

Bokkapitel 27 23 37

Konferenspaper, annan 66 52 42

Konferensposter 17 28 19

Konstnärlig forsknings-  
och utvecklingsrapport**

 
0

 
0

 
5

Recension 25 21 14

Rapport 39 35 43

Patent 0 1 0

Preprint 23 – –

Annan 5 24 8

Summa andra publikationer 240 246 233

Publikationer totalt 544 561 530

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 erfaren-
het från doktorandhandledning. Oftast 
kombineras handledarskapet genom att 
huvudhandledning utförs av professor 
och biträdande handledare utses bland er-
farna 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 
huvudhandledarkomptenta lärare ökat 
vid högskolan de senaste åren.

Högskolan i Borås ökade handledar-
resurser innebär att kapaciteten för att 
handleda forskarstuderande är hög inom 
lärosätets samtliga prioriterade områden. 

Publikationer Handledare

* Data om publiceringar vid 
Högskolan i Borås registreras 
i det lokala systemet BaDa, 
Borås akademiska digitala 
arkiv.

** Under 2011 togs publi-
kationstypen konstnärlig 
forsknings- och utvecklings-
rapport bort. Den konstnärliga 
forskningen anges istället som 
innehållstyp, vilket betyder 
att en refereegranskad veten-
skaplig artikel t.ex. kan vara 
konstnärlig forskning. 

Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och    utbildning på forskarnivå
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning  
på forskarnivå (tkr)

Verksamhetens intäkter 2012 2011 2010

Intäkter av anslag 53 347 51 852 51 106

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

 
10 959

 
11 662

 
9 917

Intäkter av bidrag 43 202 38 190 32 751

Finansiella intäkter 501 436 134

Summa verksamhetens 
intäkter

 
108 009

 
102 140

 
93 908

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –107 477 –106 835 –94 068

Kostnader för lokaler –14 503 –11 273 –7 620

Övriga driftkostnader –23 538 –25 125 –22 611

Finansiella kostnader –201 –123 –53

Avskrivningar och ned-
skrivningar

 
–4 714

 
–3 974

 
–3 492

Summa verksamhetens 
kostnader

 
–150 433

 
–147 330

 
–127 844

Verksamhetsutfall –42 424 –45 190 –33 936

Uppbördsverksamhet

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

 
 
 

82

 
 
 

79

 
 
 

3

Intäkter av uppbörd 0 0

Medel som tillförts 
statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet

 
 

–82

 
 

–79

 
 

–3

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag

 
4 365

 
1 983

 
1 964

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag

 
1 282

 
3 826

 
5 443

Lämnade bidrag –5 647 –5 809 –7 407

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring –42 424 –45 190 –33 936

Resurser och finansiering
högskolan i Borås verksamhet inom forsk-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och 
utbildning på forskarnivå finansieras 
med statliga anslag och genom externa 
forskningsfinansiärer. Det statliga ansla-
get 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 
forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
och utbildning på forskarnivå ökade med 
5 869 tkr (sex procent) jämfört med 2011. 
De ökade resurserna var resultatet av en 
ökad extern finansiering 4 309 tkr (nio 
procent), i form av avgifter och bidrag, 
medan anslagsintäkterna ökade med 1 495 
tkr (tre procent). Samtidigt minskade de 
inbetalade forskningsbidragen till 44 432 
tkr, vilket motsvarar en minskning med 
3 408 tkr jämfört med föregående år. 
Då utbetalning av bidrag till forskning 
varierar över och mellan år är periodise-
rade medel ett bättre mått på Högskolan 
i Borås kapacitet att upprätthålla nivån 
inom forskning. Jämfört med 2011 ökade 
de oförbrukade bidragen och förutbe-
talda intäkterna med 968 tkr till 42 591 
tkr. Detta medför att Högskolan i Borås 
har kapacitet att bedriva planerad tillväxt 
inom forskningsverksamheten. Under 
2012 har högskolan, i enlighet med Sve-
riges universitets- och högskoleförbunds 
modell för full kostnadstäckning, använt 

anslagsmedel motsvarande 8 812 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 oförändrat jämfört med 2011. 

Sammantaget innebär detta att av de 
totala resurserna för forskning och ut-
bildning på forskarnivå utgjorde anslag 

49 procent och externa medel 51 procent. 
Det motsvarar en ökning av andelen ex-
tern finansiering med två procentenheter 
jämfört med 2011 och innebär att andelen 
extern finansierad forskning överstiger 
andelen anslagsfinansierade verksamhet. 
Samtidigt ökade de totala kostnaderna 
med 3 103 tkr (två procent) jämfört med 
2011. Det medförde att högskolan re-
dovisar en negativ kapitalförändring på 
42 424 tkr för 2012. Underskottet är till 
delar hänförbar till den utökade verksam-
heten inom forskning och utbildning på 
forskarnivå, men är framförallt resultatet 
av styrelsens satsning för att stärka utbild-
ning och forskning. Genom att använda 
myndighetskapitalet finansieras en treårig 
satsning för att utveckla och stärka hög-
skolans prioriterade områden, exempelvis 
genom anställningar som postdoktor och 
olika riktade satsningar. Utfallet medför 
att den ackumulerade kapitalföränd-
ringen för verksamhetsgrenen forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete och utbild-
ning på forskarnivå vid 2012 års utgång 
uppgick till ett underskott på 169 052 tkr. 

9 %
Ökningen av den externt  
finansierade forskningen 2012  
vid Högskolan i Borås.

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 internationella 
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 präglas av öppenhet och utgör en internationell miljö. Profilerad och 
konkurrenskraftig utbildning och forskning stärker Högskolan i Borås anseende och attraktionskraft på den internatio-
nella utbildningsmarknaden och inom forskningssamhället, vilket bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten.  

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.

497
Antalet studenter som deltog  
i utbytesprogram under 2012.
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Antal inresande personal inom utbytesprogram

Kategori 2012 2011 2010

Totalt Totalt Totalt

Doktorander 4 0 2

Lärare (lärarutbyte undervisning) 35 37 23

– varav inom EU-utbildningsprogr. 17 18 9

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

 
 

36

 
 

37

 
 

23

– varav inom EU-utbildnings-
program

2 0 18

totalt 75 74 48

Antal utresande personal inom utbytesprogram

Kategori 2012 2011 2010

Totalt Totalt Totalt

Doktorander 2 10 6

Lärare (lärarutbyte undervisning) 37 40 27

– varav inom EU-utbildningsprogr. 9 15 15

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

 
 

74

 
 

33

 
 

42

– varav inom EU-utbildningsprogr. 8 11 14

totalt 113 83 75

 

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 perioden 2010–2012 varit 
koordinator för ett Erasmus Mundus- 
projekt med Asien, EM EuroAsia, och 
samarbetspartner i projektet TOSCA, 
som rör samarbete med Centralasien.  
Under året har ett Erasmus Mundus-
program, Joint Doctorate Programme, 
blivit beviljat, som är ett gemensamt 
doktorsprogram/dubbel doktorsexamen. 
Ingående partners utöver Borås är EN-
SAIT (Frankrike), Technical university 
of lasi (Rumänien), Politecnico di Torino 
(Italien) och Soochow university (Kina). 
Programmet innebär utbyte med 30 dok-

torander varav 10 doktorander kommer 
att anställas i Borås under en fyraårsperi-
od. Doktoranderna kommer att tillbringa 
ett och ett halvt år i Borås, ett och ett halvt 
år på ett annat universitet i Europa och 
ett år i Kina. 

Utöver utbytet inom ramen för olika 
utbytesprogram sker en rad utbyten i form 
av gemensamma utbildnings-, forsknings- 
och innovationsprojekt, deltagande i kon-
ferenser samt besök hos samarbetspartners.  

Exempelvis bedriver Högskolan i 
Borås i samarbete med bland andra Borås 
Stad och SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut projektet Waste Recovery 
för avfallshantering. Genom att samarbe-
ta med lokala aktörer sprids kunskap som 
kan bidra till förändringar som medför 
en renare miljö och bättre levnadsvillkor, 
bland annat genom en anläggning för bio-
gasförbränning av fruktavfall i Indonesien.  
Under året har samarbetet fördjupats med 
partner i andra länder. I Brasilien har två 
projekt för internationella miljöinnova-
tioner startats i samarbete med tre brasi-
lianska universitet.  

inTernaTionalisering
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Internationalisering
Utbildning med internationell prägel

Antal in- och utresande studenter inom 
utbytesprogram

Kategori 2012 2011 2010

Inresande  
studenter

 
301

 
315

 
279

– varav inom 
EU-utbildnings-
program

 
 

213

 
 

184

 
 

173

Utresande 
studenter

 
196

 
239

 
140

– varav inom 
EU-utbildnings-
program

 
 

78

 
 

81

 
 

55

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 stu-
dentsammansättning 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 förstå-
else för olika kulturer. Samtidigt erbjuder 
Högskolan i Borås internationellt konkur-
renskraftiga utbildningar som främjar mo-
bilitet både avseende svenska studenters 
studier utomlands och internationella 
studenters studier vid Högskolan i Borås.

Förutom att högskolan kontinuerligt 
arbetar med att utveckla utbudet av inter-
nationellt rekryterande utbildningar pågår 
utvecklingen av program, kurser, eller mo-
ment i kurser i samarbete med utländska lä-
rosäten. Genom att engagera lärare från ut-
ländska lärosäten i högskolans utbildningar 
samt förlägga delar av utbildningen till 
andra länder involveras och uppmuntras 
studenterna till internationellt utbyte. Ex-
empelvis har högskolan tillsammans med 
kinesiska lärosäten utvecklat programmet 
internationell marknadsföring och IT och 
genom ett samarbete med Asian Institute 
of Technology har delar av affärsingenjörs-
utbildningen förlagts till Bangkok.

Högskolan i Borås bedriver också 
masterutbildningen Digital Libraries 
and Information Services. Utbildningen 
bedrivs helt på distans och riktar sig mot 
en internationell målgrupp.

 2008    2009     2010        2011         2012
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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 införan-
det av studieavgifter en kraftig nedgång 
av antalet studenter från tredje land vid 
Högskolan i Borås. I syfte att kompense-
ra högskolorna och utveckla kvaliteten i  
högre utbildning och för att attrahera 
kunskap och kompetens till Sverige in-
fördes samtidigt två stipendieprogram 
för tredjelandsstudenter. 

Under 2012 studerade 57 avgiftsskyl-
diga studenter vi Högskolan i Borås, vil-
ket motsvarar en ökning med 29 studenter 
jämfört med 2011. Av dessa finansierade 28 
studenter sina avgifter genom stipendier 
och 18 stipendiater erhöll stipendier som 
täckte hela studieavgiften. Majoriteten 
av de avgiftsskyldiga studenterna åter-
fanns på utbildningar på avancerad nivå 
(82 procent). 

Det innebär att införandet av studie-

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2012 2011

Nettoomsättning, Mkr 3,9 1,5

Verksamhetsutfall, Mkr 0,4 0,4

Antal studenter 55 28

Stipendiater 28 19

 – varav egna 26 16

 – varav SI 2 2

Helårsstudenter 31 12

Helårsprestationer 22 6

Prestationsgrad 72 % 52 %

Andel studenter på avancerad nivå 83 % 85 %

avgifter främst har fått konsekvenser i 
form av en minskning av antalet studenter 
på avancerad nivå inom området Resurs-
återvinning och ingenjörsutbildningar. 
Därutöver har Högskolan i Borås fått en 
utökad administration i hanteringen av 
betalningsskyldiga studenter, framför allt 
runt antagning, betalning och stöd till 
dessa studenter. Under 2012 minskade 
antalet tredjelandsstudenter som deltagit 
i utbildning inom bilaterala avtal till 52 
studenter. I jämförelse med 2011 motsva-
rar det en minskning med 22 studenter. 
Samtidigt ökade antalet utresande stu-
denter inom bilaterala avtal till 78, vilket 
motsvarar en ökning med 46. Sett över 
den senaste treårsperioden har införandet 
av studieavgifter för tredjelandsstudenter 
därmed inte lett till någon nämnvärd för-
ändring i högskolans utbytesavtalsverk-
samhet.  De kontakter Högskolan i Borås 
haft med Migrationsverket avseende  
tredjelandsstudenter har fungerat väl.
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Innovation och samverkan
En aktiv part i det västsvenska innovationssystemet

kunskapsöVerföring sker genom hög-
skolans olika in- och utflöden och det är 
viktigt med kontinuitet och systematik i 
omvärldskontakterna. Närhet och flexibi-
litet har identifierats som framgångsfak-
torer för samverkan och samproduktion. 
Inom de kunskapsområden där begreppet 
innovation traditionellt används arbetar 
Högskolan i Borås med sitt holdingbolag 
som verktyg för att bidra till spridning av 
forskningens resultat och metoder till det 
omgivande samhället. Holdingbolaget är 
även aktivt i utvecklingen av det västsven-
ska nätverk som har etablerats i samver-
kan mellan lärosäten och övriga innova-
tionsstödjande verksamheter. Under 2012 
har Innovationskontor Väst utvecklats till 
en samordnare och kompetensutvecklare 
av innovationsrådgivare i Västsverige.  

nyttogörande av forskningsresultat

Forskning och utbildning har utöver eko-
nomiska och sociala värden, också intellek-

tuella, kulturella, etiska och estetiska bety-
delser. Här vill Högskolan i Borås särskilt 
lyfta fram den satsning som görs på konst-
närlig forskning inom ramen för profil-
området Textil och mode. I takt med kun-
skapssamhällets 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 disputerade 
personer. På många håll i samhället blir 
arbetsuppgifterna allt mer forskningslika. 
Högskolan i Borås bidrar till exempel med 
metod- och processutveckling inom en rad 
områden som vård, skola och bibliotek.

 Exempelvis finns inom lärarutbild-
ningen vid Högskolan i Borås sedan länge 
ett väl utvecklat samarbete med regionens 
kommuner kring såväl professions- som 
verksamhetsutveckling och en omfattan-
de uppdragsutbildning. I samarbete med 
Västra Götalandsregionen har sjuksköter-
skeutbildningarna vid Högskolan i Borås 

utvecklat sex utbildningsvårdavdelningar.  
Utbildningsvårdsvdelningarna underlättar 
och främjar kontinuerlig kompetensöver-
föring och kunskapsutveckling till nytta 
för patienterna.

långsiktig samverkan

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

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 yr-
keslivet 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 väl etablerade samarbeten med näringsliv, offentlig verksamhet och kulturliv, och 
strukturer som är öppna för okonventionella lösningar. Högskolan i Borås har utvecklat arbetssätt och sys-
tem för att ta tillvara den kunskap som utvecklas inom ramen för utbildning och forskning för tillämpning 
i industrin och andra samhällsfunktioner. Med sin nära koppling till professionerna har Högskolan i Borås 
bred erfarenhet av interaktion mellan utbildning, forskning och innovation, inte minst inom spetsprogram 
som Smart Textiles och Waste Recovery. 

Här vill 

Högskolan 

i Borås 

särskilt lyfta 

fram den 

satsning 

som görs 

på konst-

närlig forsk-

ning inom 

ramen för 

profil- 

området 

Textil och 

mode
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Ett centrum för vetenskap,  
innovation, kultur och affärsverksamhet

innoVaTion oCH saMVerkan

under året har det varit full aktivitet i 
Simonsland, den nya stadsdel som växer 
fram i centrala Borås. I syfte att tillvarata  
den regionala dynamiken och stärka 
innovationsutveckling och regional till-
växt, etablerar Högskolan i Borås i bred 
samverkan mellan högskolan, staden och 
övriga aktörer inom innovationssystemet 
i regionen en Science Park. I nära an-
slutning till Högskolan i Borås samlade 
campus växer det fram ett textilt kluster, 
Cluster 7, i syfte att stärka regionens kon-
kurrenskraftiga ställning såväl nationellt 
som internationellt.  Verksamheten inom 
klustret tar sin utgångspunkt i Högsko-
lan i Borås prioriterade områden, som 
har en stark och naturlig förankring i den  
näringslivsstruktur av små och medelstora 
företag som utmärker regionen. I mötet 
mellan konst, design och teknik genere-
ras idéer som främjar innovation som i 
kommande processer kan utvecklas till 
affärsmöjligheter. 

Det textila klustret syftar till att stärka 
de olika aktörerna i det regionala innova-
tionssystem som Högskolan i Borås har 
ett nära samarbete med.  Exempelvis kom-

mer verksamheter som Inkubatorn i Borås 
och Textil & Modefabriken, en mode- 
inkubator med ett nationellt uppdrag 
inom sitt område, samt det lokala Driv-
huset Borås att inrymmas i klustret. Fram-
förallt Drivhusets roll som inspiratör till 
studenters innovationskraft blir allt vikti-
gare då allt fler studenter vill pröva sina 
idéer i entreprenöriella former. För att 
stödja utvecklingen av entreprenöriell 
verksamhet bland studenterna har en 
utbildningsinsats genomförts under året, 
som ska inspirera högskolans lärare till att 
uppmuntra kvinnliga studenters företags-
verksamhet.

för att högskolan ska vara en viktig ak-
tör i samhällsutvecklingen krävs effektiva 
kanaler för spridning av nya rön mellan 
akademin och det omgivande samhället. 
Högskolan kommunicerar med omvärlden 
såväl lokalt och regionalt som nationellt 
och internationellt på flera sätt och ge-
nom olika kanaler. Förutom information 
via webb, nyhetsbrev till intressenter som 
kommuner och företag samt en numera 
webbaserad tidning för alumner, sker in-
formation via pressutskick, tv-produktio-
ner, information till journalister samt via 
externa webbplatser såsom forskning.se. 
Öppna föreläsningar, öppet hus och delta-
gande i vetenskapsfestivaler är andra kana-
ler för att sprida kunskap och information 
om högskolans verksamhet. Exempelvis 
genomförs sedan ett antal år en serie före-
läsningar kallade Filosoficafé och semina-
rieserien Framgångsrikt entreprenörskap. 
Under 2012 har dessa mycket uppskattade 
föreläsningar handlat om Människans lust 
och lidande samt entreprenörskap i offent-
lig sektor. Högskolan i Borås är även med-
darrangör när Borås Tidning årliga pris till 
bästa romandebut delas ut.  

Informations- 
spridning

Textilier och 
mönster 
framtagna  
på Textilhög-
skolan.

Det gamla industrilandskapet simonsland nära 
högskolan är under renovering och nybyggnad.
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BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 61,9 64,2 62,6

Externa intäkter, Mkr 5,7 5,2 4,8

– varav forskning, Mkr 4,2 4,4 4,4

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
616

 
691

 
698

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
507

 
531

 
522

Prestationsgrad 82 % 77 % 75 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
13 %

 
13 %

 
15 %

Antal avlagda examina 157 139 154

Antal lärare 56 62 61

Andel disputerade 43 % 39 % 48 %

Antal professorer 4 4 4

Antal forskar- 
studerande

 
18

 
16

 
17

utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Bibliotekshögskolan har utbildningar 
på samtliga nivåer. Nytt för 2012 var att 
webbredaktörsutbildningen från hösten 
2012 är en treårig kandidatutbildning, 
till skillnad mot den tidigare tvååriga ut-
bildningen. Under året startade också en 
ny magisterutbildning, kallad Strategisk 
Information och Kommunikation. Ett re-
sultat av att Högskolan i Borås valt att pri-
oritera programutbildningar är att antalet 
fristående kurser som genomförts under 
året är lägre än tidigare år. Söktrycket 
till utbildningarna inom hela området 
var under året mycket bra, särskilt till de 
utbildningar som genomförs på distans.

Under året ersattes det gemensamma 
utbildningsrådet för hela området av tre 
råd utifrån inriktningarna på utbildning-
arna. I utbildningsråden träffas företrä- 
dare för professionerna, utbildningsområ-
det och studenter. Områdets uppdragsut-
bildning ökade under året.

forskning och utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen i egen regi fort-
satte under 2012 på sitt andra år. Detta 
innebar två disputationer och antagning 
av fyra nya doktorander. Arbetet med 
extern forskningsfinansiering var under 
året mycket framgångsrikt. I Vetenskaps- 
rådets utlysningar lyckades Biblioteks- 
och informationsvetenskap få samman-
lagt cirka 16,5 miljoner kronor beviljat till 
projekten  ”Läsning, tradition och för-
handling: Läsaktiviteter i svenska klass-
rum 1967–1969”  och ”E-bokens framtid i 
ett litet forskningsområde; media, teknik 
och effekter i det digitala samhället”. 

Det fyraåriga EU-projektet Shaman 
om att digitalisera kulturarvet avslutades 
under året och skapade förutsättningar 
för ett nytt flerårigt EU-projekt kallat 
Pericles som omfattar tio miljoner kronor.

Under året har området gästats av ett 
stort antal internationellt framstående 
gästforskare, vilket tillsammans med fram-
gångarna i Vetenskapsrådets utlysning vi-

Högskolan i Borås är nationellt ledande inom utbildning och forskning i Biblioteks- och informationsvetenskap. Utbild-
ning 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 fortbildningskurser främst riktade mot yrkesverksamma 
inom bibliotekarie- och webbredaktörsprofessionerna.

Biblioteks- och informationsvetenskap
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sar på områdets kvalitet och attraktions-
kraft.

Inför Bok- och biblioteksmässan ut-
gavs två forskningsantologier: ”Styra el-
ler stödja? Svensk folkbibliotekspolitik 
under hundra år” med bidrag av rektor 
och ”Läsarnas marknad, marknadens  
läsare” utarbetad för Litteraturutredning-
en i samarbete med Nordicom, Göteborgs 
Universitet.

Ingen kan undgå att möta sociala 
medier i olika former, men vad betyder 
utvecklingen för möjligheterna att kom-
municera? Det är temat för ett större 
forskningsprogram, Social Media Studies, 
som etablerats inom området vid Högsko-
lan i Borås. Ämnet är något som engage-
rar långt utanför högskolan och under  
Mediadagarna i Göteborg och inte minst 

sex PrioriTeraDe oMråDen

Mingel på 
BHs 40-års-
jubielum i 
lokalerna i 
sandgärdet.

16,5
Antal miljoner beviljade från Vetenskapsrådet.

under konferensen MSM, Mötesplats So-
ciala Medier, i Borås. MSM genomfördes 
2012 för tredje gången av Borås Stad och 
Högskolan i Borås.

jubileum

Bibliotekshögskolan (BHS) firade un-
der året sitt 40-årsjubileum, vilket blev 
en utmärkt anledning att samla gamla 
studenter och numera yrkesverksamma 
biblioteks- och informationsvetare för 
att kunna informera och samtala om ut-
bildning och forskning. 11–12 oktober 
kombinerades den årliga mötesplatskon-
ferensen med föreläsningar om aktuell 
forskning och ett jubileumsprogram. Som 
avslutning på jubileumsåret arrangerades 
en nordisk forskningskonferens i decem-
ber. I samband med jubileumsfirandet ut-

annonserades ett nytt stipendium, Sociala 
Mediepriset. Sparbankstiftelsen Sjuhärad 
har beviljat medel till Högskolan i Borås 
för att dela ut stipendiet vars syfte är att 

”uppmärksamma en person som gjort 
väsentliga insatser sett ur ett samhällsut-
vecklingsperspektiv inom sociala medier-
området.”
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Handel och IT

utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ett exempel på internationalisering inom 
området är samarbete med universitet 
i Kina, som innebär att högskolan ge-
nomför en gemensam utbildning, Af-
färsinformatikprogrammet med inrikt-
ning mot internationell marknadsföring 
och IT, som leder till dubbla examina 
och ett års utlandsstudier i Kina. Utöver 
dessa utbildningar utbildas bland annat 
civilekonomer, fastighetsmäklare, admi-
nistratörer för såväl offentlig som privat 
sektor, samt systemarkitekter och system-
vetare. Därutöver erbjuder högskolan 
ett flertal uppdragsutbildningar inom 
området. I juni varje år har civilekono-
merna vid Högskolan en stor utställning 
med alla examensarbeten. Arbetena höll 
under 2012 genomgående en mycket hög 
kvalitet. Sedan Högskolan i Borås erhöll 
examensrättigheter för Civilekonomexa-
men har utbildningen varit en av de mer 
eftertraktade vid lärosätet, med ett stadigt 
högt söktryck. 

forskning och utbildning på forskarnivå

Under året utvecklades området Handel 
och IT ytterligare. Högskolan i Borås har 
en lång tradition och erfarenhet av både 
utbildning och forskning inom området, 
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 varan-
dra. Detta sker inte minst genom att den 
ökande handeln driver på IT-utveckling-
en samt att IT-utvecklingen förändrar 
människors uppfattningar om 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 utgångspunkt i hur 
handel och IT påverkar och utvecklar 
varandra, samverkar och bildar en helhet 

Utifrån ett starkt regionalt och nationellt behov har Högskolan i Borås utvecklat ett antal utbildningar med inriktning 
mot Handel och IT. Här ges utbildningar i ekonomi och informatik upp till masternivå 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 ut-
bildningen på engelska.

BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 79,7 78,6 80,7

Externa intäkter, Mkr 7,3 6,6 7,5

– varav forskning, Mkr 5,3 5,4 4,6

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
1 085

 
1 205

 
1 304

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
939

 
1 011

 
1 064

Prestationsgrad 87 % 84 % 82 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
13 %

 
13 %

 
15 %

Antal avlagda examina 229 240 178

Antal lärare 54 57 57

Andel disputerade 61 % 54 % 56 %

Antal professorer 7 6 7

Antal forskar- 
studerande

 
18

 
12

 
17
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som innefattar flera perspektiv, skapas en 
forskningsverksamhet som är nydanande 
och som utmärks av flervetenskap och 
unicitet. 

Några projekt har varit särskilt viktiga 
under 2012:

• Design av e-tjänster för alla – utveckla 
principer för design av e-tjänster utifrån 
konsument- eller medborgarperspektiv. 
Att vårt sätt att kommunicera har föränd-
rats radikalt de senaste tio åren är knappast 
en nyhet. Utbudet av internetbaserade 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 en min-
dre exklusiv och homogen grupp – datorer 
och mobiltelefoner är befolkningens nya 
sätt att kommunicera. Men hur designar 
man e-tjänster som är för alla? 

• Återanvändning och återvinning av 
kläder – Projektet syftar till att utveckla 
kunskap och lösningar för att minska 
det textila klädavfallet. Tre delstudier ge-
nomförs. Den första har som syfte att öka 
kunskapen och förståelsen för hur konsu-
menter resonerar och agerar när de köper 
kläder och hur de gör sig av med kläder. 
Den andra syftar till att öka förståelsen för 
hur olika intressenter i ett nätverk ser på 
och förhåller sig till problemen med textilt 
avfall bland hushåll, i synnerhet klädavfall. 
I den tredje delstudien studeras processen 
och effekterna av en försöksverksamhet 
(Textilreturen) av återanvändning och 
återvinning av kläder och textil som ut-
vecklats av Gekås Ullared i samarbete med 
Human Bridge.

• Dataanalys för detektion av läkeme-
delseffekter – Projektets syfte är att ut-
veckla tekniker och verktyg för att stödja 
beslutsfattande och upptäckter av läke-
medelseffekter genom att analysera pa-
tientjournaler, läkemedelsregister, biverk-
ningsrapporter och kemiska data i form av 
både strukturerad och ostrukturerad (fri 

text) data. Det femåriga projektet, med en 
total budget av 19 miljoner, kommer att 
bidra med nya metoder för data mining 
och klinisk text mining samt utveckla en 
plattform för storskalig analys av massiva, 
heterogena och ständigt växande data-
mängder. 

• Innovation för hållbart vardagsresan-
de – ett fyraårigt projekt som syftar till att 
utveckla praktisk och teoretisk kunskap 
om hur digitala informationsinfrastruktu-
rer och tillhörande tjänster kan bidra till 
expansionen av andelen kollektivtrafik i 
det totala persontransportsystemet. Ett 
gemensamt kännetecken för samtliga 
projekt är att de har en stark koppling till 
praktikfältet.

• Effektiv IT Service Management –  
IT service management (ITSM) är en 
strategi där IT-tjänster syftar till att skapa 
ett kundvärde. Genom ITSM betraktas 
underhåll och vidareutveckling av IT-
system som en tjänst och kan ses som en 
reaktion på det något ålderdomliga och 
produktorienterade systemförvaltnings-
begreppet. Projektet har tre relaterade 
utgångspunkter: 1) ITSM är dyrt, 2) det 
saknas ramverk för att effektivisera tjäns-
teprocesser för små och medelstora före-
tag samt 3) stöd saknas för en strukturerad 
samverkan mellan leverantör och kund. 
Projektet syftar till att föreslå förbättring-
ar avseende punkt 2 och 3 som ska leda till 
minskade kostnader punkt 1. 

attraktiv möteplats och arena

Swedish Institute for Innovative Retail-
ing (SIIR) är en strategisk satsning och 
ett högskoleövergripande forsknings- 
program med syfte att bidra till innova-
tiv och hållbar handel genom att erbjuda 
unika forskarresurser.  Inom ramen för 
verksamheten bedrivs uppdragsbaserad 
forskning, särskilt initierade forsknings-
projekt, utredningar, samverkansprojekt 
både nationellt och internationellt, semi-
narier och föreläsningar. Verksamheten 
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präglas av en öppen experimentell verk-
samhetsmiljö och därigenom utgör den en  
attraktiv mötesplats och arena för prakti-
ker, forskare och studenter. SIIR har idag 
ett väl utvecklat samarbete med bland 
andra Svensk Distanshandel(SDH), 
Västsvenska Handelskammaren, Sweden 
Logistics, Marketplace Borås och Centre 
for Retailing (Handelshögskolan i Göte-
borg). 

Exempel på intressanta projekt som 
SIIR arbetat med under året är:

• Framtidens e-handel – Forsknings-
projektet görs i samarbete med Sweden 
Logistics som också är huvudman och 
det finansieras bland annat av Sparbanks-
stiftelsen Sjuhärad, HansK och Centiro. 
Sweden Logistics är ett logistiknätverk 
som samverkar med näringsliv, forskning, 
utbildning och offentlig sektor. Målet är 
att fördjupa kunskapen om ”kundinsikt” 
så att den blir praktiskt användbart för e-
handelsföretag. 

• Hållbarhet och expansion för kon-
kurrenskraft – en jämförande studie av 
tre modekedjor. Studien baseras på en 
jämförelse av företagen H&M, Lindex 
och KappAhl och dess utveckling över de 
senaste tolv åren. Första delen av projek-
tet innebär en genomgång av företagens 
årsredovisningar från år 2000–2012 och 
särskilt studera aspekterna hållbarhet 
och expansion och dess betydelse för  
företagens konkurrenskraft. Andra delen 
som kommer att påbörjas under våren 
2013 innebär en fördjupad studie utifrån  
aspekterna enligt ovan. 

• Framtidens butik – Förstudien syftar 
till att generera och utveckla projektidéer 
för ett större nyskapande forsknings- och 
praktikorienterat projekt benämnt ”Fram-
tidens butik”. Med betoning på affärer och 
tjänsteutveckling vill vi designa ett projekt 
kring hur framtidens butik och försälj-
ningskanaler kan byggas upp.  Projektet är 
ett samarbete mellan Marketplace Borås 
och SIIR. 
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utbildning på grundnivå och avancerad nivå

En hållbar och träffsäker vård innebär att 
forskning inom området uppmärksam-
mar patienters och närståendes perspektiv 
på hälsa, den vård som erbjuds samt den 
förändrade livssituation som kan följa av 
ohälsa. Vidare beaktas såväl medicinska 
som existentiella vårdaspekter, samt vår-
dens organisatoriska sammanhang. 

Inom området bedrivs i huvudsak 
sjuksköterskeutbildning. Därutöver ges 
barnmorskeutbildning och specialist-
sjuksköterskeutbildningar med inrikt-
ning mot ambulans, anestesi, distrikt och 
intensivvård. Ämnet vårdvetenskap kan 
studeras upp till magisternivå. För att till-
godose behovet av fortbildning och kom-
petensutveckling för yrkesverksamma 
erbjuds kurser och uppdragsutbildningar 
inom vård och omsorg. Det finns också 
möjlighet att läsa barnmorskeutbildning 
och specialistsjuksköterskeutbildningar 
som fristående kurser i kombination med 

yrkesutövning. Högskolan i Borås har ett 
avtalsreglerat samarbete med Västra Gö-
talandsregionen och Alingsås kommun 
avseende verksamhetsförlagd utbildning, 
där sjuksköterskestudenterna får de kun-
skaper och färdigheter som krävs för att 
verka som professionella sjuksköterskor. 
Samarbetet har möjliggjort utvecklingen 
av utbildningsvårdsavdelningar inom 
såväl psykiatrisk, som medicinsk, rehabi-
literande och ortopedisk vård samt ambu-
lanssjukvård och äldrevård. 

En strategisk satsning under 2012 är 
att en utbildningsvårdavdelning inom 
ambulanssjukvård utvecklats. Utbild-
ningsavdelningarnas huvudsakliga syfte 
är att höja kvaliteten i sjuksköterskestu-
denternas verksamhetsförlagda utbild-
ning genom ett väl utvecklat koncept där 
teori och praktik integreras. Under 2012 
har avtal även arbetats fram tillsammans 
med närliggande kommuner i syfte att av-
talsreglera och därmed kvalitetsutveckla 

Hållbar vårdutveckling handlar om att utveckla och integrera professionellt vårdande inom vårdorganisationer utifrån 
ett patientperspektiv. Inom området produceras och förmedlas kunskap om god vård oavsett om den ges inom privat 
eller offentlig verksamhet. Det handlar om att förklara och förstå hur man träffsäkert främjar hälsa och livskvalitet 
genom innovationer och interventioner som integrerar olika kunskapsformer. Målsättningen är att bidra till kunskap 
som kan tillämpas på ett socialt och ekonomiskt uthålligt sätt, kring hur man skapar en trygg och säker vård med 
patientens värdighet och delaktighet i fokus.

Hållbar vårdutveckling

BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 99,6 95,6 96,2

Externa intäkter, Mkr 6,1 5,1 6,7

– varav forskning, Mkr 3,7 2,7 2,7

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
859

 
898

 
932

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
785

 
801

 
818

Prestationsgrad 91 % 89 % 88 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
27 %

 
26 %

 
25 %

Antal avlagda examina 650 631 595

Antal lärare 72 74 63

Andel disputerade 49 % 46 % 41 %

Antal professorer 9 7 5

Antal forskar- 
studerande

 
20

 
19

 
16



43

högskolan i borås • årsredovisning 2012

kommunal verksamhetsförlagd utbild-
ning. 

Som ett led i att säkerställa den ökning 
av sjuksköterskeutbildningen som rege-
ringen gett Högskolan i Borås att utföra 
från och med 2013 ökades antagningen 
till sjuksköterskeprogrammet redan hös-
ten 2012.

forskning och utbildning på forskarnivå

Högskolan samarbetar med lärosäten som 
har examensrättigheter på forskarnivå, vil-
ket möjliggör att forskarutbildning kan 
bedrivas vid Högskolan i Borås. På så sätt 
utgör området en komplett miljö vid hög-
skolan och erbjuder utbildning på alla ni-
våer. Under året har forskningsaktiviteten 
varit hög. En strategisk satsning som rör 
Utveckling av effektiva flöden i akuta vård-
processer, med hjälp av Lean, har startats 
och under 2012 har också ett ambitiöst  
forskningsprogram om åldrande tagits 
fram, Åldras Lära Leva: Hållbara vänd-
punkter – en väg mot ett gott liv i åldrandet. 

utveckling av effektiva flöden  

i akuta vårdprocesser 

Ett spännande projekt om hur vårdens 
processer kan utvecklas pågår i samverkan 
mellan flera institutioner vid Högskolan 
i Borås samt med Södra Älvsborgs Sjuk-
hus, Kungliga tekniska högskolan och 
Chalmers tekniska högskola. Projektet 
finansieras av FAS samt av Högskolan i 
Borås. Under året har även externa medel 
från AFA skjutits till för att fokusera hur 
verksamhetsutveckling kan bli mer hälso-
främjande.

Det har under de senaste decennierna 
varit stort fokus på att öka effektivitet och 
kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Som 
ett led i verksamhetsutvecklingen har åtta 
av tio svenska sjukhus börjat arbeta med 
managementmodellen Lean. Det finns 
idag få vetenskapliga studier om hur pro-
cessutveckling enligt Lean påverkar effekt 
avseende vårdkvalitet, effektivitet och sjuk-

husanställdas arbetsförhållanden, hälsa 
och engagemang. Chefs- och ledarskap 
samt hur utvecklingsarbetet implemente-
ras tycks ha en stor betydelse för effekt. Två 
doktorander har rekryterats som studerar 
hur olika tillvägagångssätt att införa pro-
cessutveckling och Lean påverkar resulta-
tet, och hur resultat egentligen kan mätas. 

I projektet undersöks fem akutvårds-
avdelningar vid fem sjukhus i Sverige. Vid 
dessa sjukhus intervjuas chefer och med-
arbetare. Vårdprocesser observeras och 
nyckeltal värderas. Studien pågår under 
fyra år och förväntas ge unika resultat att 
sprida i praktik och i undervisning, om 
verksamhetsutvecklingsmodeller som 
syftar till att främja kvalitet, effektivitet 
och arbetsförhållanden. 

åldras lära leva: hållbara vändpunkter  

– en väg mot ett gott liv i åldrandet

Åldrandet är en process som, trots att 
den pågår sedan den första dagen i vårt 
liv, hos många förknippas med det vi i 
dagligt tal kallar ålderdom. Hur vårt liv 
därefter gestaltar sig är en kombination 
av förutsättningar i form av genetik, lev-
nadsvanor, levnadsmiljö, livshändelser 
och möten – och kanske slump. I denna 
kombination av olika förutsättningar kan 

det finnas möjlighet att identifiera vänd-
punkter i livet, där personen genom en 
lärandeprocess kan fatta beslut som leder 
till en hållbar utveckling mot ett fortsatt 
liv med god hälsa och välbefinnande. 
Vändpunkter infaller inte sällan vid kro-
niska eller akuta sjukdomar, vilket innebär 
en potential för vården att understödja 
möjligheter till lärande och utveckling 
där livet kan ta en ny inriktning. Vårdtill-
fället kan för patienten utvecklas mot en 

”hållbar vändpunkt”. Viktiga frågor rör hur 
mobiliseringen av individens och vård-
organisationens resurser bäst ska ske vid 
dessa vändpunkter; integrering av etiska 
frågor kring den äldre personens integri-
tet, självbestämmande och ansvar; sam-
ordning av vårdformer som understödjer 
ett gott åldrande med fortsatt lärande. För 
att studera sådana vändpunkter i riktning 
mot ett gott åldrande har ett program 
utformats utifrån tre steg som alla griper 
in i varandra livet igenom: att Åldras, att 
Lära och att Leva. Programmet syftar dels 
till att identifiera förutsättningarna för 

”hållbara vändpunkter” genom att beakta 
åldrandet både ur biologisk och existen- 
tiellt perspektiv (att Åldras), och dels till 
att studera och hitta strategier för en livs-
lång läroprocess (att Lära) och att leva 
ett fortsatt gott liv (att Leva). Ett flertal 
studier är planerade i forskningsprogram-
met och integrerar flera forskningsområ-
den, såsom existentiell vårdvetenskap med 
livsvärldsintervjuer, genetik, lärande och 
didaktik, vårdens ledarskap och orga-
nisering, prehospital akutsjukvård och 
etik. Studierna handlar bland annat om 
lärande genom livshändelser och livsö-
vergångar, mobilisering av individens 
resurser, leda och organisera vid akuta 
vårdtillfällen, utveckling av tjänster och 
produkter, etik och genetik. I program-
met ingår forskningsprojekt i samverkan 
med flera institutioner vid högskolan 
samt med Högskolan i Skövde, med vilka 
forskningsplanering redan inletts.

åldrandet är 

en process 

som, trots att 

den pågår 

sedan den 

första dagen 

i vårt liv, 

hos många 

förknippas 

med det 

vi i dagligt 

tal kallar 

ålderdom. 

sex PrioriTeraDe oMråDen
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utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samtliga lärarprogram i Borås präglas av 
de lokala examensmålen. Dessa fokuserar 
på inkludering, hållbar utveckling, estetis-
ka lärprocesser, informationskompetens 
och digital kompetens, som ingår i samt-
liga kurser. Genom områdets forskning, 
lärare med yrkesbakgrund och frekventa 
verksamhetsförlagda moment säkras kva-
liteten. Under året har implementeringen 
av de nya lärarprogrammen fortsatt. 

Arbetsvetenskapens starka ställning 
inom organisations- och personalutveck-
lingsutbildningen stöds av den forskning 
som bedrivs inom ramen för Centrum 
för arbetsliv och vetenskap. Erhållandet 
av examensrättigheter i ämnena svenska 
som andraspråk och engelska resulterade 
under 2012 i ett första intag till en kom-
plett ämneslärarutbildning i svenska/
svenska som andraspråk och engelska 
för år 7–9. Parallellt med nyetableringen 
fortgår utfasningen av lärarutbildningen 
enligt 2001 års modell. 

Pedagogiskt arbete

rekrytering och dimensionering

Rekryteringen till, och dimensionering-
en av, de olika utbildningarna föregås 
kontinuerligt av en omvärldsanalys där 
inventering av främst regionala behov 
av utbildningsplatser ingår. Regional 
statistik tillsammans med kontinuerliga 
kontakter med kringliggande kommuner 
är ett stöd i dimensioneringen av lärarut-
bildningarna. Ämneslärarutbildningen 
erbjuds med givna ämneskombinationer i 
syfte att garantera studenterna examen vid  
lärosätet. I kontakten med kommunerna 
framkommer ofta önskemål om lokalt 
bedriven lärarutbildning, en anledning 
till att Högskolan i Borås sedan länge ut-
lokaliserat såväl förskollärar- som grund-
lärarutbildning till Varberg och framgent 
också planerar för utbildning på andra 
orter. Studenternas efterfrågan är givet-
vis av stor betydelse för den slutgiltiga 
dimensioneringen och för att informera 
och vägleda studenterna bedrivs årligen 
informationskampanjer. 

Högskolan i Borås bedriver en av landets mest uppskattade lärarutbildningar med examenstillstånd för förskollärare, 
grundlärare och ämneslärare för både år 7–9 och gymnasiet. Området bedriver också utbildning inom organisations- och 
personalutveckling på grundnivå samt arbetsvetenskap och pedagogiskt arbete på avancerad nivå. Miljön komplette-
ras med kompetensutvecklande fristående kurser och uppdragsutbildningar med inriktning mot de professioner som 
grundutbildningarna utbildar för.

BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 110,8 115,6 107,0

Externa intäkter, Mkr 21,6 23,7 17,4

– varav forskning, Mkr 2,5 3,1 3,8

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
1 365

 
1 367

 
1 431

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
1 228

 
1 253

 
1 237

Prestationsgrad 90 % 92 % 86 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
10 %

 
10 %

 
8 %

Antal avlagda examina 525 764 617

Antal lärare 98 94 87

Andel disputerade 52 % 52 % 52 %

Antal professorer 10 5 4

Antal forskar- 
studerande

 
15

 
13

 
13
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I alla rekryteringsinsatser framhålls 
områdets goda utvärderingsresultat, till 
exempel i den rikstäckande alumnstudien 
inom lärarutbildningarna, där högskolan 
erhållit höga värden och i Högskoleverkets 
kvalitetsgranskningar av ämnena psykologi, 
sociologi och arbetsvetenskap. De senare 
ledde under året fram till en bedömning 
där arbetsvetenskap och sociologi ansågs 
uppnå kraven på godkänd nivå, medan psy-
kologin bedömdes ha mycket god kvalitet. 

För att möta den stora efterfrågan på 
förskollärare i regionen startade högsko-
lan en alternativ utbildningsväg för perso-
ner med yrkeserfarenhet inom förskolan 
under hösten 2012. Utbildningen, som ges 
på halvtid, innebär att studenterna valide-
ras på sin reella kompetens innan de går 
vidare i sina studier där teori och praktik 
bildar den fortsatta utbildningsmiljöns 
kärna. Utbildningen rönte stort intresse i 
regionen och söktrycket motsvarade fem 
förstahandssökande/plats. 

uppdragsutbildning

Regionalt utvecklingsCentrum, RuC, är 
områdets länk och brobyggare mellan 
högskolan och det omgivande samhäl-
let.  Syftet är att skapa förutsättningar för 
forskningsbaserad verksamhets- och kva-
litetsutveckling och kompetensutveck-
ling i förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, gymnasium, vuxenutbildning 
samt organisationer inom näringsliv och 
arbetsmarknad. En stor del av verksam-
heten består av kurser inom Lärarlyftet II, 
Förskolelyftet II, kompetensutvecklande 
fristående kurser samt kunskapssprid-
ning och kompetensutveckling. Därtill 
är nätverksbyggande, identifiering av 
utvecklingsprojekt, spridande av forsk-
ningsresultat, handledarutbildningar 
och förmedling av examensarbeten del 
av verksamhetsinnehållet. Under 2012 
har detta utvecklats till att också omfatta 
uppdragsforskning, i dagsläget samverkan 
med två kommuner i regionen.

Projektet utländska akademiker, som 
drivs i samverkan med Arbetsförmedling-
en, har fått en ny avtalsperiod med start 
juli 2012 under namnet Korta Vägen. Pro-
jektet syftar till att ge deltagarna förutsätt-
ningar för att bli självförsörjande genom 
att ge en bra grund som kan leda till ett 
arbete. I utbildningen ingår språkstudier, 
yrkessvenska, samhällskunskap och kultur 
samt vägledning, coachning och verksam-
hetsförlagd utbildning/praktik. 

forskning

Inom området bedrivs forskning inom 
fyra olika inriktningar: Kunskap och 
kunskapsproduktion, Profession i peda-
gogiskt arbete, Välfärd, interaktion och 
värden samt Styrning och lärande i ar-
betsliv och utbildning. 

Inom Kunskap och kunskapsproduk-
tion ryms frågor om betyg och bedöm-
ning, skolämnens ämnesutveckling lik-

sex PrioriTeraDe oMråDen

som ämnesdidaktiskt inriktade frågor i 
förskolan.

Forskningen inom Profession och 
pedagogiskt arbete inriktas främst på  
lärares arbete (inkluderat förskolan), lärar-
utbildning och annan högskoleutbildning, 
ledarskap samt karriärval och yrkessociali-
sation. Häri ingår också frågor om profes-
sionalitet – professionalism. Området var 
genom projektet ”Att tolka, konkretisera 
och leda – en studie av förskollärarens för-
ändrade uppdrag” framgångsrikt i Veten-
skapsrådets stora utlysning och beviljades 
4,5 miljoner under 2013–2015.

Inom inriktningen Välfärd, interak-
tion och värden behandlas frågor om 
demokrati, etik och moral, normer och 
olika typer av värden. Här bedrivs också 
forskning på erkänd internationell nivå 
inom inkludering. Bland annat har en av 
områdets professorer, som ende svensk 
representant, ingått i det internationella 
projektet TE4I (Teacher Education for 
Inclusion) som omfattat 25 nationer.  Pro-
jektet har granskat de olika nationernas 
styrdokument avseende inkludering i lä-
rarutbildningarna och har också kartlagt 
och analyserat litteratur inom området. 
Resultatet har, förutom redovisning i 
publikationer, också behandlats vid kon-
ferenser i deltagarnationerna. 

Inom Styrning och lärande i arbetsliv 
och utbildning fokuseras samhälleliga, or-
ganisatoriska och individuella strategier i 
hanteringen av styrning och lärande i sam-
hälle och arbetsliv. Ett exempel är det tvär-
vetenskapliga projektet Organisatorisk 
resiliens: Vad är det som gör företag och 
organisationer livskraftiga? En tvärveten-
skaplig forskargrupp med forskare från 
främst Högskolan i Borås och Högsko-
lan i Skövde bedriver tillsammans olika 
projekt som studerar hur företag och or-
ganisationer bygger upp och kombinerar 
ekonomiska, tekniska och sociala resurser 
i syfte att stärka sin livskraft och förmåga 
att motstå kriser och påfrestningar. 



46

högskolan i borås • årsredovisning 2012

Resursåtervinning och ingenjörsutbildningar

utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Akademi och kvalificerat yrkesliv kopp-
las samman på institutionen genom att 
utbildningsprogrammen är framtagna i 
samarbete med företrädare för närings-
livet, för att säkerställa att de motsvarar 
efterfrågan på arbetsmarknaden. Bland 
annat ger ett mångårigt samarbete med 
Sveriges Byggindustrier studenterna på 
högskoleingenjörsprogrammet inom 
byggteknik möjlighet att söka och genom-
föra en praktiktermin på ett byggföretag. 
Samtidigt har alla utbildningsprogram en 
tydlig koppling till högskolans forsknings-
profiler och utbildningarna på grundnivå 
öppnar för fördjupningsstudier på ma-
gister- och mastersnivå samt därifrån till 
forskarutbildning. 

Utbildningsmiljön inom området har 
en internationell prägel och ett antal ut-
bildningsprogram ges enbart på engelska. 
Inom ramen för det helt engelskspråkiga 
kandidatprogrammet inom Industriell 
ekonomi med namnet International Busi-
ness Engineering (IBE) läser studenterna 

huvuddelen av utbildningen i Borås, men 
även delar på Asian Institute of Techno-
logy i Thailand. Examensarbetena inom 
IBE-programmet genomförs till stor del 
utanför Sverige i länder som Brasilien, 
Tyskland och Frankrike. Det tvååriga 
internationella masterprogrammet med 
engelska som undervisningsspråk har 
lockat studenter från hela världen och i 
den årskull som påbörjade utbildningen 
under 2012 finns 14 olika nationaliteter 
representerade.

Forskningsanknytningen i masterpro-
grammen är stark genom närheten till om-
rådets forskning och forskarutbildning 
inom Resursåtervinning. Examensarbe-
ten utförda i denna forskningsmiljö har 
lett till flera publikationer och konferens-
bidrag. Masterstudenterna befinner sig i 
en miljö nära doktorander och forskare 
där flera av de examinerade studenterna 
har gått vidare till doktorandstudier.

Genom Gunnar Ivarssons stiftelse 
för hållbar stadsbyggnad, med fokus på 
behovet av högre utbildning och forsk-

Högskolan i Borås är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer med ett högt och stabilt söktryck. Utbild-
ningarna är väl förankrade både i Borås- och Västra Götalandsregionen men även internationellt. Inom området erbjuds 
förutom högskoleingenjörsutbildningar inom byggteknik, energiteknik, industriell ekonomi, kemiteknik och maskinteknik 
även tekniker-, kandidat-, magister- och masterutbildningar samt tekniskt basår. 

BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 108,2 107,3 105,7

Externa intäkter, Mkr 16,0 14,2 12,3

– varav forskning, Mkr 11,3 9,8 7,9

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
998

 
1 189

 
1 125

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
828

 
916

 
872

Prestationsgrad 83 % 77 % 78 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
9 %

 
15 %

 
18 %

Antal avlagda examina 303 328 323

Antal lärare 60 69 66

Andel disputerade 65 % 65 % 70 %

Antal professorer 9 6 6

Antal forskar- 
studerande

 
29

 
26

 
20
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ning inom byggsektorn, har Institutionen  
Ingenjörshögskolan erhållit en donation 
på fyra miljoner kronor för att utveckla ett 
partnerskap för hållbar stadsutveckling 
tillsammans med Borås Stad, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. 

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 genom-
förda utbildningar inom ramen för det så 
kallade 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 superab-
sorberande material. Pågående forskning 
inom datormodellering utgör ett viktigt 
komplement till experimentell forskning, 

då det leder till en djup förståelse av den 
grundläggande kemi och fysik som avgör 
viktiga materialegenskaper och processer 
inom kemiteknik. Ett nytt fokusområde 
beaktar sociala frågor.

Forskarutbildningen i Resursåtervin-
ning har utvecklats mycket positivt sedan 
starten 2011. Under året har tre dokto-
rander antagits och sammantaget finns 
nu 16 doktorander inom forskarskolan i 
Resursåtervinning. 

Under året har området varit mycket 
framgångsrikt i att attrahera extern finan-
siering till ett flertal spännande projekt: 

Tillsammans med Fristad Bygg AB,  
SP och Oxeon startas ett projekt kring 
kolfiberarmerade träbyggelement. Målet 
är att undersöka hur byggelement i trä 
kan armeras med kolfiber och projektet 
blir extra intressant ur aspekten att det 
kan använda kunskaper genererade ur 
projektet Smart Textiles.

Högskolan i Borås har fått medel till 
ett projekt för kostnadseffektiv produk-
tion av biogas från avfall i Brasilien. Ett av 
målen är att marknadsanpassa en biogas-
reaktor för hushållsbruk för marknaden 

– för produktion till biogas på hemmaplan.
KK-stiftelsen beviljar drygt två miljo-

ner kronor till ett forskningsprojekt kring 
en dräkt med textil elektronik som stimu-

lerar muskelnerver. Forskningen kom-
mer att bedrivas på Högskolan i Borås 
av forskningsgruppen för MT3, Medical 
TexTTronics.

I samarbete med Institutionen för 
vårdvetenskap studerar två rekryterade 
doktorander hur processutveckling och 
Lean management påverkar vårdkvalitet, 
effektivitet och sjukhusanställdas arbets-
förhållanden, hälsa och engagemang. 

internationell spridning

Kunskapstriangeln Waste Recovery –  
Aktörssamverkan i Borås, som är ett sam-
arbete mellan Högskolan i Borås, Borås 
Stad, Borås Energi och Miljö och SP, har 
fortsatt sin spridning internationellt. Nät-
verket har visionen ”Vi utbyter kunskap 
och erfarenheter för att utveckla hållbara 
samhällen ur ett miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv globalt”. Waste Re-
covery är en innovativ kunskapstriangel 
som inkluderar stadens (Borås) erfaren-
heter av kunskapsuppbyggnad, planering 
och politiska beslut relaterade till återvin-
ning. Forskningsinstitutets erfarenhet av 
industrinära forskning och tjänster inom 
området utgör det andra komplementet 
till högskolans egen forskning och under-
visning. Till kunskapstriangeln är också ett 
20-tal privata företag adjungerade. Under 
året har fokus legat på Indonesien, Nigeria, 
Vietnam och Brasilien. Målet är att skapa 
liknande kunskapstrianglar i samarbets-
länderna. Detta har skett på flera ställen, 
vilket möjliggör akademiskt utbyte samt 
ger tekniköverföring och affärsmöjligheter.

Det som började med en enkel stipen-
dieutdelning till två masterstudenter från 
Indonesien 2007 har nu vuxit till Waste 
Recovery – International Partnership, 
som under 2012 beviljades 4,6 miljoner i 
stöd från ICLD (International Center for 
Local Democracy, en SIDA-organisation). 
Det är en fortsättning av två projekt i Indo-
nesien samt ett nystartat projekt i Vietnam.

Vi utbyter 

kunskap och 

erfaren-

heter för att 

utveckla håll-

bara sam-

hällen ur ett 

miljömässigt, 

ekonomiskt 

och socialt 

perspektiv 

globalt.

sex PrioriTeraDe oMråDen
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utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inom området erbjuds ett brett utbud 
av engelskspråkiga program på magister- 
och masternivå och det existerar ett stort 
och ökande intresse för samarbete från 
utländska universitet, institutioner och 
näringsliv. Den internationella utbild-
ningsmiljön är tydlig med ett hundratal 
programstudenter som reser ut per termin 
och ett hundratal inresande studenter. 

Textilhögskolan är en viktig aktör i ut-
vecklandet av Skandinaviens ledande af-
färs- och innovationsarena för textil och 
mode. Arbetet sker i nära samarbete med 
Inkubatorn i Borås, Marketplace Borås 
och Borås Stad. Invigning sker under hös-
ten 2013. 

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 

Textil och mode

och produkter utifrån dels ett designpers-
pektiv, dels ett textilteknologiskt pers-
pektiv. Att fortsatt utveckla Högskolan i 
Borås experimentella miljöer – verkstäder  
och labb – som mötesplats för design och 
teknologi är av stor vikt. Inom program-
met F:3 – 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-
lig och konstnärlig forskning. 

Design är en del av forskningsområ-
det Textil och mode, och definierar den 
konstnärliga textila forskningen vid Hög-
skolan i Borås. Av central betydelse är att 
utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den 
konstnärliga grunden för textil design 
som verksamhet och hantverk. Högsko-
lan i Borås ska vara en arena av nationell 
och internationell betydelse för konstnär-

Inom området Textil och mode har Högskolan i Borås en position som nationellt centrum för utbildning, forskning 
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.

BASFAKtA

2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 114,0 115,2 101,5

Externa intäkter, Mkr 20,9 21,1 13,9

– varav forskning, Mkr 16,7 17,1 10,6

Antal helårsstudenter 
(HST)

 
948

 
1 115

 
1 063

Antal helårs- 
prestationer (HPR)

 
738

 
762

 
842

Prestationsgrad 78 % 68 % 79 %

Andel studenter på 
avancerad nivå

 
11 %

 
8 %

 
9 %

Antal avlagda examina 164 183 134

Antal lärare 61 54 48

Andel disputerade 38 % 43 % 42 %

Antal professorer 9 11 10

Antal forskar- 
studerande

 
28

 
26

 
21
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ligt utvecklingsarbete. Forskningen inom 
området har fortsatt att utvecklas positivt. 
Erhållna examensrättigheter på forskar-
nivå, närvaron av fem postdoktorer inom 
interaktionsdesign, textil teknik och textil 
management och två gästforskare i design, 
samt internationell rekrytering av en pro-
fessor i materialteknik med textil inrikt-
ning har bidragit till att ytterligare stärka 
miljön. 

Initiativet Smart Textiles utvecklas 
vidare och resultatet av ett innovations-
system för textil blir allt tydligare. Karak-
täristiskt för innovationssystemet är kopp-
lingen mellan experimentell forskning 
och företagsinitierade forskningsprojekt i 
en gemensam miljö. Miljön karaktäriseras 
av ett nära samarbete mellan högskola, in-
stitut, inkubator, samhälle och näringsliv. 

Under året har ett Erasmus Mundus-
program, Joint Doctorate Programme, bli-
vit beviljat, som är ett gemensamt doktors-
program/dubbel doktorsexamen. Titel på 
programmet är ”Sustainable management 

and design for textiles” och har inriktning 
mot management och teknik. Ingående 
partners utöver Borås är ENSAIT (Frank-
rike), Technical university of lasi (Rumä-
nien), Politecnico di Torino (Italien) och 
Soochow university (Kina). Programmet 
innebär finansiering motsvarande 30 dok-
torander varav 10 doktorander kommer att 
anställas i Borås under perioden, med suc-
cessiv start under fyra år. Doktoranderna 
kommer att tillbringa ett och ett halvt år i 
Borås, ett och ett halvt år på ett annat uni-
versitet i Europa och ett år i Kina. 

Vetenskapsrådet har beviljat Textil-
högskolan 3,2 miljoner för ett projekt 
inom konstnärlig forskning. Forsknings-
projektet genomförs i samarbete med  
Department of Architecture and Design 
vid Royal Melbourne Institute of Techno-
logy, Australien.

mötesplats Borås

Utifrån den vetenskapliga konferensen 
Ambience’11, med temat; Gränslandet 

och beröringspunkterna mellan teknik, 
konst och design som anordnades i Borås 
november 2011, har det internationella 
nätverket ArcInTex utvecklats. ArcInTex 
är ett strategiskt nätverk/konsortium 
med de ledande universiteten inom om-
rådet med mål att göra framgångsrika 
EU-ansökningar inom området design 
och arkitektur. 

sex PrioriTeraDe oMråDen

3,2
Antal miljoner kronor som Vetenskapsrådet bevil-
jat tHS för ett projekt inom konstnärlig forskning.

ovan: Modevisning exit 2012. Design av Josefin  
Mellander och Jonas Carlberg. 

Till vänster: Designing with heat – shrinkage. ett 
projekt inom smart Textiles Design lab. Framta-
get i metervara inom glimpses. Forskare: Delia 
Dumitrescu och anna Persson.
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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 
ledamöter har utsetts av regeringen efter 
förslag från Högskolan i Borås. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande. Rektor är 
ledamot i styrelsen. Lärosätets tre lärar- 
representanter utses genom val och Stu-
dentkåren i Borås representerar studenter-
na vid högskolan med tre ledamöter. Före-
trädare för de anställda har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

Samtliga styrelseledamöter utses i 
normalfallet för tre år (studentrepresen-
tanter ett läsår) och nuvarande styrelse 
har förordnande till och med april 2013. 
Ersättning till styrelsens ledamöter och 
ersättning och andra anställningsvillkor 
för rektor fastställs av regeringen. 

Styrelsen vid Högskolan i Borås 
bestod 2012 av Roland Andersson, ord-
förande, 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. Malin Alm, kårord-
förande, Eva Blomberg samt Klara Jan-
nische företrädde studenterna. Fackliga 
representanter var Monica Hammarnäs 
och Carina Théen. 

Styrelsen sammanträdde vid sex tillfäl-
len under 2012, varav ett var ett tvådagars 
strategimöte i april. Styrelsen har under 
året, med anledning av den ökade kon-
kurrenssituationen inom universitet- och 
högskolesektorn, ägnat särskild uppmärk-
samhet åt strategiska frågor. Närvaron vid 
styrelsemötena har varit 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

Malin Alm 
studentrepresentant

Eva Blomberg 
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 le-
darskap. För att skapa en effektiv ledning 
har rektor inrättat en ledningsfunktion 
bestående av rektor, prorektor och hög-
skoledirektör. Förutom att fungera som 
rektors ställföreträdare har prorektor 
ansvar för utbildning samt kvalitetsut-
veckling. 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 handlingsplaner 
används för den löpande verksamhetsstyr-
ningen. Uppföljning och avrapportering 
sker i årsredovisning och verksamhets-
berättelser. 

tillsynsmyndigheter

Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter 
utgjordes under 2012 av Högskoleverket 
och Riksrevisionen. 

Högskoleverket utövar tillsyn över 
och granskar att lärosätet följer de lagar 
och andra regler som gäller universitet 
och högskolor. Fokus har den senaste ti-
den riktats mot Högskoleverkets uppdrag 
att utvärdera och kvalitetssäkra utbild-
ningarna i samband med införandet av det 
kvalitetsbaserade resurstilldelningssyste-
met. Det åligger även Högskoleverket 
att granska och utfärda examenstillstånd  
för utbildningar vid universitet och hög-
skolor.  Från och med 1 januari 2013 kom-
mer den nya myndigheten Universitets- 
kanslersämbetet att ansvara för Högskole-
verkets granskande verksamhet. 

årlig revision

Den årliga granskningen av Högsko-
lan i Borås årsredovisning görs av Riks- 
revisionen. Granskningen av högskolans 
verksamhet sker löpande under året och 
revision av årsredovisning och årsbokslut 
har skett i slutet av januari samt under 
mars. Riksrevisionsverkets revisionsutlå-
tande ska ske senast fyra veckor efter att 
Högskolan i Borås överlämnat årsredo-
visning till regeringen. Utöver den årliga 
granskningen har Riksrevisionen under 
perioden 2007–2011 genomfört tio effek-
tivitetsgranskningar av universitets- och 
högskolesektorn. Resultatet av gransk-
ningarna presenterades i februari 2012 i 
rapporten Att styra självständiga lärosäten.

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 lärosätet 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 och kontrollaktiviteter samt 
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 under 2012. Granskning-
arna utförs av Ernst & Young AB som 
rapporterar sina iakttagelser direkt till 
styrelsen.

Intern kontroll
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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 – Styrelseordförande  
LBC i Borås AB, Vian Invest AB,  
Industribyggnader i Borås AB samt 
Industribyggnader i Borås 2 AB. Styrelse-
ledamot BoråsBorås TME AB. 

Brorström, Björn – Styrelseleda-
mot Stiftelsen Espira Tillväxtcenter i 
Sjuhärad, Gunnar Ivarssons stiftelse för 
hållbart samhällsbyggande, Kommun-
forskning i Västsverige, ideell förening, 
ordförande Borås Näringslivs Ekono-
misk förening.

Eide-Jensen, Inger – Styrelseledamot 
Nätverkstan Kultur AB. 

Eklund, Solweig – Inga övriga 
uppdrag.

Mårdsjö, Agneta – Styrelseledamot 
Browhouse Innovation AB, Music 
Factory AB, Innovatum AB, Innovatum 
Progress AB och Innovatum Portefolio 
AB.

Olson, Berit – Inga övriga uppdrag.

Pedersen, Ronald – Inga övriga 
uppdrag.

Ryman, Gunnar – Styrelseordförande 
OnRoad AB, Universeum AB, Danske 
Bank Borås, Svensk Distanshandel AB 
och Svensk distanshandelsförening. Sty-
relseledamot Consortio Fashion Group 
AB, Vårgårda Logistik AB och Svensson-
Molin AB. 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
Alm, Malin 11 
Blomberg, Eva 11  
Jennische, Klara 22
Nyman, Jonas 11
Werneholm, Helena 11

Ledande befattningshavare 
Till Björn Brorström utgår lön och 
skattepliktiga förmåner för anställning-
en som rektor under året med 945 tkr .

Övriga styrelseuppdrag och ersättningar
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när den nationella utbyggnaden av högre ut-
bildning återupptogs under 2005 hade Hög-
skolan i Borås, efter genomfört rationalise-
ringsarbete, goda ekonomiska förutsättningar 
i form av ett effektivt resursutnyttjande inom 
utbildningsverksamheten. Genom en stabil 
och kontinuerlig efterfrågan på lärosätets ut-
bildningar och nya platser från regeringen har 
högskolan sedan dess successivt expanderat 
utbildningsverksamheten, även under år när 
högskolesektorn som helhet haft problem med 
studentrekrytering. Som en följd av ett effektivt 
resursutnyttjande och utbyggnaden av utbild-
ningarna har ett stort myndighetskapital acku-
mulerats inom utbildning under perioden. Den 
effektiva utbildningsverksamheten har medfört 
att Högskolan i Borås hade kapacitet att möta 
regeringens satsning på tillfälliga platser 2010 
och 2011 utan att öka den långsiktiga kostnads-
nivån i verksamheten. Genom att dimensionera 
utbildningsverksamheten utifrån regeringens 
planeringsförutsättningar redovisade Högsko-
lan i Borås en ekonomi i balans 2012 trots att 
anslaget till utbildning minskade med 18 805 
tkr i jämförelse med föregående år.

Inom såväl utbildning som forskning sker en ut-
veckling mot att anslagen i högre grad konkur-
rensutsätts och verksamhetens faktiska resultat 
och kvalitet blir styrande för resurstilldelningen. 
Det finns många faktorer som talar för att det 
svenska högskolesystemet kommer att föränd-
ras när resurser successivt omfördelas till läro-
säten som bedöms bedriva framgångsrik och 
kvalitativ verksamhet. För att en säkerställa en 
verksamhet av fortsatt hög kvalitet har styrelsen 
vid Högskolan i Borås gjort ställningstagandet  
att en fortsatt kvalitetsutveckling av utbildning-
en 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 profileringen av verk-
samheten stärks genom kompletta miljöer. 

De av styrelsen beslutade satsningarna på bland 
annat kvalitetsförstärkning av utbildning, post-

Ekonomisk utveckling 2012

doktorer samt förstärkning av de prioriterade 
områdena har medfört att högskolan redovisar 
en negativ kapitalförändring på 21 855 tkr för 
2012. Underskottet motsvarade en resultatför-
bättring med 8 445 tkr i jämförelse med det av 
styrelsen budgeterade underskottet på 30 300 
tkr för 2012. Kapitalförändringen innebär att 
högskolans myndighetskapital minskade till 
67 473 tkr vid 2012 års utgång. De av styrelsen 
initierade satsningarna medför att högskolan 
under de kommande åren planerar att använda 
ytterligare 23 700 tkr av myndighetskapitalet. 

Högskolan i Borås satsningar för ökad kvalitet 
i forskningsverksamheten har medfört att re-
surserna för forskning successivt ökat vid Hög-
skolan i Borås och att andelen externt finansie-
rad forskning numera utgör mer än hälften av 
intäkterna. Samtidigt har det ackumulerade 
underskottet i verksamhetsgrenen forskning 
ökat successivt under perioden. Underskottet 
är ett resultat av satsningarna för att utveckla 
verksamheten, men även en konsekvens av att 
Högskolan i Borås infört Sveriges universitets- 
och högskoleförbunds modell för full kost-
nadstäckning. Sedan modellen infördes 2009 
har högskolans underskott inom verksamhets-
grenen snabbt ökat till följd av att kostnader 
för verksamhetsstöd och infrastruktur som ti-
digare redovisades som utbildning nu redovisas 
som forskning. 

De genomförda och pågående investeringarna i 
syfte att stärka kvaliteten i verksamheten har re-
sulterat i att Högskolan i Borås kan redovisa en 
framgångsrik utveckling inom såväl utbildning 
som forskning. En stabil ekonomisk utveckling 
och erhållna examensrättigheter inom såväl ut-
bildning som på forskarnivå skapar goda för-
utsättningar för att möta de utmaningar som 
råder i en konkurrensutsatt verksamhet. För en 
fortsatt framgångsrik utveckling av Högskolan 
i Borås verksamhet kommer lärosätet även fort-
sättningsvis att genomföra de nödvändiga prio-
riteringar som lärosätet bedömer kommer att 
krävas, för att garantera en högkvalitativ verk-
samhet inom såväl utbildning som forskning.

Högskolan i 

Borås satsningar 

för ökad kvalitet 

i forsknings-

verksamheten 

har medfört 

att resurserna 

för forskning 

successivt ökat 

och att andelen 

externt finan-

sierad forskning 

numera utgör 

mer än hälften 

av intäkterna.

ekonoMisk UTVeCkling 2012
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Belopp i tkr Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 482 429 491 731

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 45 237 43 918

Intäkter av bidrag 3 47 619 52 136

Finansiella intäkter 4 2 312 2 748

Summa 577 597 590 533

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –401 265 –393 617

Kostnader för lokaler –78 696 –78 201

Övriga driftkostnader 6 –98 656 –107 881

Finansiella kostnader 7 –1 133 –847

Avskrivningar och nedskrivningar –18 720 –17 140

Summa –598 470 –597 686

Verksamhetsutfall –20 873 –7 153

Resultat från hel- och delägda företag 8 –982 –180

Uppbördsverksamhet 9

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

–82 79

Intäkter av uppbörd 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbörds-
verksamhet

82 –79

Saldo 0 0

transfereringar 10

Medel som erhållits från statens budget för finansie-
ring av bidrag

1 606 1 608

Medel som erhållits från myndigheter för finansie-
ring av bidrag

10 401 7 354

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 1 397 4 101

Lämnade bidrag –13 404 –13 063

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 11,12 –21 855 –7 333

Resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

tILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5 915 2 561

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 5 874 2 561

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 15 41 0

Materiella anläggningstillgångar 54 514 53 246

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16,17 26 750 23 769

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 27 764 29 477

Finansiella anläggningstillgångar 19 5 288 6 369

Andelar i hel- och delägda företag 20 4 542 5 524

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 746 845

Fordringar 16 380 17 702

Kundfordringar 22 3 645 4 678

Fordringar hos andra myndigheter 12 694 13 004

Övriga fordringar 41 20

Periodavgränsningsposter 28 859 31 007

Förutbetalda kostnader 23 20 835 21 305

Upplupna bidragsintäkter 24 7 249 8 333

Övriga upplupna intäkter 25 775 1 369

Avräkning med statsverket 26 0 –79

Kassa och bank 133 201 159 176

Behållning räntekonto i Riksgälden 27 120 514 146 954

Kassa och bank 28 12 687 12 222

SUMMA tILLGÅNGAR 244 157 269 982

KAPItAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 73 051 94 907

Statskapital 29 5 055 5 055

Resultatandelar i hel- och delägda företag 20 523 704

Balanserad kapitalförändring 12,30 89 328 96 481

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 –21 855 –7 333

Avsättningar 4 394 1 392

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 1 404 1 392

Övriga avsättningar 32 2 990 0

Skulder m.m. 99 280 102 689

Lån i Riksgälden 33 51 763 39 903

Skulder till andra myndigheter 12 210 12 193

Leverantörsskulder 34 17 323 30 982

Övriga skulder 35 17 925 19 507

Depositioner 59 104

Periodavgränsningsposter 67 432 70 994

Upplupna kostnader 36 24 841 29 371

Oförbrukade bidrag 37 34 368 34 781

Övriga förutbetalda intäkter 38 8 223 6 842

SUMMA KAPItAL OCH SKULDER 244 157 269 982

Balansräkning
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16 02 041 Högskolan i Borås:  
Grundutbildning (ramanslag)
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001 Takbelopp (ram) 34 0 430 688 0 0 0 430 688 430 688 0

16 02 042 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 
(ramanslag)
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0

001 Högskolan i Borås (ram) 0 53 347 0 0 0 53 347 53 347 0

Summa 0 484 035 0 0 0 484 035 484 035 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

 
 
 
 

5,43

Anslag/ap

Anslagskredit
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belopp

2:41 Högskolan i Borås:  
Grundutbildning

0

 

10 %

 
 

0
ap.1

2:42 Högskolan i Borås: Forskning och 
forskarutbildning

0 Allt

 
 

0
ap.1

 
Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel Inkomster

2394 124 Övriga ränteinkomster –82

Summa –82

Medel som redovisas mot inkomsttitel 
avser ränta på valutakonto för EU-medel. 
Räntan på valutakontot ska betalas 
till EU.

Anslagsredovisning
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Bilaga 36 Redovisning av takbelopp

tABELL 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HSt) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2012-01-01–2012-12-31  
Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.      
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom 
tilldelade medel eller inte.

 
Utb.omr.

Utfall
HSt

Utfall
HPR

HSt
Ersättn. (tkr)

HPR
Ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 38 26 897 501 1 398

Juridik 120 119 2 810 2 281 5 091

Samhällsvetenskap 1 202 1 026 28 170 19 638 47 808

Naturvetenskap 821 614 41 121 25 956 67 077

Teknik 1 150 962 57 586 40 635 98 221

Vård 614 570 32 707 26 301 59 009

Medicin 244 213 14 549 15 441 29 991

Undervisning 1 038 931 36 097 38 120 74 216

Övrigt 576 497 23 152 16 229 39 381

Design 66 66 9 369 5 708 15 076

Summa 5 869 5 025 246 458 190 811 437 268

Takbelopp (tkr)

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 6 580

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

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 156 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 430 688

 + Ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 430 688

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 231

Utfall total ersättning enligt tabell 1 437 268

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 44 850

Summa (B) 484 349

Summa (A-B) 1 –53 661
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 53 661

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 –10 592

Utgående överproduktion 43 069
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

Avgifter enligt  
bilaga 4  

i regleringsbrev

Utbildning på 
forskarnivå och 

forskning

Avgifter enligt  
bilaga 4  

i regleringsbrev

Verksamhetens kostnader                        Not

Intäkter av anslag 429 082 0 53 347 0 482 429

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
10 967

 
23 311

 
8 062

 
2 897

 
45 237

Intäkter av bidrag                                     39 4 417 0 43 202 0 47 619

Finansiella intäkter 1 733 78 493 8 2 312

Summa 446 199 23 389 105 104 2 905 577 597

Verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –277 250 –16 538 –105 245 –2 232 –401 265

Kostnader för lokaler –62 078 –2 115 –14 396 –107 –78 696

Övriga driftkostnader                                –71 980 –3 138 –22 868 –670 –98 656

Finansiella kostnader –906 –26 –199 –2 –1 133

Avskrivningar och nedskrivningar –13 223 –783 –4 658 –56 –18 720

Summa –425 437 –22 600 –147 366 –3 067 –598 470

Verksamhetsutfall 20 762 789 –42 262 –162 –20 873

Resultat från hel- och delägda företag –982 0 0 0 –982

Uppbördsverksamhet

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

0 0 82 0 82

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
–82

 
0

 
–82

Saldo 0 0 0 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
1 606

 
0

 
0

 
0 1 606

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
6 036

 
0

 
4 365

 
0

 
10 401

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
115

 
0

 
1 282

 
0

 
1 397

Lämnade bidrag –7 757 0 –5 647 0 –13 404

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 19 780 789 –42 262 –162 –21 855
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Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

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

 
67 473

B. Årets totala kostnader 598 471

A i procent av B 11,3 %

Redovisning av kapitalförändring per område

Område Balanserad 
kapitalföränd-

ring (A)

Årets kapital-
förändring (B)

Summa 
(A+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
215 956

 
20 569

 
236 525

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 207 256 19 780 227 036

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
8 700

 
789

 
9 489

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete 
/utbildning på forskarnivå

 
–126 628

 
–42 424

 
–169 052

Utbildning på forskarnivå och forskning –126 018 –42 262 –168 280

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–610

 
–162

 
–772

Summa 89 328 –21 855 67 473

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapital-
föränding)  66 584 tkr, B: Årets totala kostnader 596 651 tkr och A i procent av B: 11,2 %.

  

Myndighetskapital
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Utfall 2012 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

 
 
Verksamhet

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2010

Över-/ 
underskott 

2011

 
Intäkter 

2012

 
Kostnader 

2012

Över-/ 
underskott 

2012

Ack. över-/
underskott ut-
gående 2012

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –172 0 0 0 0 –172

Yrkeshögskolan, KY m.m. 306 81 676 637 39 426

Uppdragsutbildning 1 074 7 411 22 713 21 962 751 9 236

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter –73 439 3 932 3 489 443 809

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 1 135 7 931 27 321 26 088 1 233 10 299

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –363 –247 2 905 3 067 –162 –772

Summering –363 –247 2 905 3 067 –162 –772

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –824 –321 388 465 –77 –1 222

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–175

 
–85

 
60

 
130

 
–70

 
–330

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

0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering –999 –406 448 595 –147 –1 552

Avgifter
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om myndigheters 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), 
förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring (FBF), studiedokumentationsför-
ordningen (1993:1153) samt tillkommande re-
geringsbeslut. Högskolans redovisning följer 
god redovisningssed enligt Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till 
FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet 
och högskolor undantag från bestämmelsen 
om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § an-
slagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbe-
talas till lärosätenas räntekonton i Riksgälden 
ska ske i samband med de månatliga utbetal-
ningarna till respektive lärosätes räntekonto i 
Riksgälden.

I regleringsbrevet görs för universitet och 
högskolor undantag från bestämmelsen i 2 kap 
4 § tredje stycket förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag om att 
årsredovisningen ska innehålla redovisning av 
väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor 
ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 till 
regleringsbrevet Väsentliga uppgifter.

Universitet och högskolor ska i samband 
med upprättandet av noter till årsredovisning-
en särskilt beakta att specifikation ges av 

• låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad 
låneram och utnyttjad låneram vid räken-
skapsårets slut, och

• beviljad och under året maximalt utnytt-
jad kontokredit hos Riksgälden.

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

I regleringsbrevet medges för universitet 
och högskolor undantag från bestämmelsen en-
ligt 2 kap 4 § förordningen (2000:605) andra 
stycket om årsredovisning och budgetunderlag 

om att i årsredovisningen upprätta och lämna 
en finansieringsanalys till regeringen. 

Universitet och högskolor medges un-
dantag från 25 a § andra och tredje stycket 
avgiftsförordningen (1992:191) om disposi-
tion av inkomster från avgiftsbelagd verksam-
het. Uppgår det ackumulerade överskottet 
till mer än tio procent av den avgiftsbelagda 
verksamhetens omsättning, ska myndigeten i 
årsredovisningen redovisa hur överskottet ska 
disponeras. Har det uppkommit ett underskott 
i en avgifts-belagd verksamhet som inte täcks 
av ett balanserat överskott från tidigare år, ska 
myndigheten i årsredovisningen lämna förslag 
till regeringen om hur underskottet ska täckas.

Universitet och högskolor medges un-
dantag från 2 kap 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) 
om finansiering av anläggningstillgångar. En 
anläggningstillgång som används i myndig-
hetens verksamhet får helt eller delvis finansie-
ras 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 el-
ler längre definieras som anläggningstillgångar. 
Inventarier som har ett funktionellt samband 
med varandra ses som en fungerande 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 högskolans dotterbolag 
Högskolan i Borås Holding AB sker genom 
kapitalandelsmetoden.

projektredovisning

Ett projekt i redovisningen definieras som en 
verksamhet som helt eller delvis finansieras 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 periodise-
ras mot upparbetade kostnader i redovisningen 
till dess att projektet avslutas och resultatavräk-
ning sker.

redovisning av indirekta kostnader

Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) har tagit fram en modell för redovis-
ning av indirekta kostnader. Denna redovis-
ningsmodell 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 4 januari 2013.

Brytdag och periodavgränsningsposter

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 
2012 har gjorts fram till 2013-01-04. Belopps-
gräns för periodisering är 25 tkr per faktura och 
år. 

ändrade redovisningsprinciper

En anläggningstillgång får delvis finansieras 
med bidrag. Detta tillämpar Högskolan i Borås 
fr.o.m. 2011. 

Avsättning för kompetensväxlings- och 
kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal  
redovisades tidigare år under upplupna kostna-
der. Fr.o.m. 2012 redovisas uppgifterna under 
övriga avsättningar.

Redovisningsprinciper
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Not 1. Intäkter av anslag 2012 2011

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 430 688 441 487

Utbildning på forskarnivå och forskning 53 347 51 852

Medel som erhållits från statsbudgeten för 
vidareförmedling till Studentkåren i Borås

 
–1 606

 
–1 608

Summa intäkter av anslag 482 429 491 731

Not 2. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

 
2012

 
2011

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 26 105 25 939

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191)

 
12 261

 
13 154

Offentligrättsliga avgifter 389 393

Andra ersättningar 2 297 2 905

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 4 035 1 527

Icke statliga medel enligt definitionen i  
6 kap 1 § Kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210)

 
 

150

 
 

0

Summa 45 237 43 918

Den största posten som ingår i avgiftsintäkter från tjänsteexport är 
intäkter av utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter.

Not 3. Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag har minskat med 4 517 tkr mellan 2011 och 
2012. Denna förändring är till största delen hänförlig till att 
högskolan under 2011 fick ett bidrag på 7 016 tkr från Kammarkol-
legiet som avsåg ytterligare högskoleplatser. Någon motsvarighet 
finns inte under 2012.    

Not 4. Finansiella intäkter 2012 2011

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 1 879 2 613

Övriga ränteintäkter 330 20

Övriga finansiella intäkter 103 115

Summa 2 312 2 748

Noter till resultaträkning

Not 5. Kostnader för personal

Kostnader för personal har ökat med 7 648 tkr mellan 2011 och 
2012. Denna förändring är till största delen hänförlig till ökat antal 
årsarbetskrafter och ökade kostnader för avtalspremier.

2012 2011

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

 
 
 

–265 009

 
 

–261 573

Not 6. Övriga driftskostnader 2012 2011

Kostnader för övriga driftskostnader har minskat med 9 225 tkr.
Detta till följd av en allmän åtstramning av ekonomin 2012 och 
minskade kostnader för konferenser/mässor och informationssats-
ning.      

 
Not 7. Finansiella kostnader

2012 2011

Ränta på lån hos Riksgälden –645 –718

Övriga räntekostnader –121 –18

Övriga finansiella kostnader –367 –111

Summa –1 133 –847

Not 8. Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultatet avser verksamhetsåret 2011-01-01–2011-12-31 för 
högskolans holdingbolag. Se vidare not 20.

Not 9 . Uppbördsverksamhet

Posterna i uppbördsverksamheten består av ränta på valutakonto. 
Behållningen på valutakontot avser EU-medel. Räntan ska betalas 
till EU.  

Not 10. 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 11. Årets kapitalförändring 2012 2011

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 20 819 30 278

 – avgifter –288 –147

 – bidrag –751 324

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
19 780

 
30 455

Uppdragsverksverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 789 7 492

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet 789 7 492

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå och forskning

 – anslag –41 986 –43 298

 – avgifter –140 –837

 – bidrag –136 –898

Summa utbildning  
på forskarnivå och forskning

 
–42 262

 
–45 033

Uppdragsverksverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –162 –247

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning –162 –247

Summa årets kapitalförändring –21 855 –7 333

 
Not 12. Kronox-konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att 
samverka för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorba-
serade schemaläggnings- och lokalbokningsprogrammet Kronox. 
Konsortiet har per 2012-12-31 13 lärosäten som medlemmar och 
dess ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås. Kronox-
konsortiet ingår i högskolans redovisade myndighetskapital enligt 
följande specifikation:

2012 2011

Balanserad kapitalförändring 588 200

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 300 387

Summa myndighetskapital 888 587
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Noter till balansräkning

Not 13. Rättigheter och andra  
immateriella anläggn.tillgångar

 
2012 2011

Ingående balans anskaffningsvärde 7 517 6 114

Tillkommande tillgångar 4 795 1 403

Utgående balans anskaffningsvärde 12 312 7 517

Ingående balans ackumulerad avskrivning 4 956 3 645

Årets avskrivningar 1 441 1 311

Utgående balans ackumulerad avskrivning 6 397 4 956

Restvärde 5 915 2 561

Ökningen beror till stor del på inköp av IDM-projektet på IT-avd, 
2 300 tkr och pågående inköp (se not 14).  

Not 14. Pågående projekt dataprogram/licenser

I beloppet på 5 915 kr i Not 13 ingår pågående inköp av e-handel 
samt Redesignprojektet på tillsammans 2 044 tkr. 

Not 15. Förskott avs. immateriella anläggningstillgångar

I beloppet på 5 915 tkr i Not 13 ingår även förskott vid uppgrade-
ring av telefonväxeln på 41 tkr.  

Not 16.  
Förbättringsutgifter på annans fastighet

 
2012

 
2011

Ingående balans anskaffningsvärde 66 816 52 949

Tillkommande tillgångar 10 848 13 867

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans anskaffningsvärde 77 664 66 816

Ingående balans ackumulerad avskrivning 43 047 37 139

Årets avskrivningar 7 867 5 908

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 50 914 43 047

Restvärde 26 750 23 769

Ökningen av förbättringsutgifter på annans fastighet beror till stor del 
på renovering av A-huset plan 5, 6, på 6 400 tkr. 

Not 17. Pågående förbättringsutgifter 5 år

I beloppet på 26 750 tkr i Not 16 ingår uppgradering av Arx, Sand-
gärdet, 750 tkr.
 

Not 18. Maskiner, inventarier,  
installationer m.m.

 
2012

 
2011

Ingående balans anskaffningsvärde 118 360 115 857

Tillkommande tillgångar 7 699 10 143

Avgående tillgångar –7 612 –7 640

Utgående balans anskaffningsvärde 118 447 118 360

Ingående balans ackumulerad avskrivning 88 883 86 618

Årets avskrivningar 9 412 9 905

Avgående tillgångar –7 612 –7 640

Utgående balans ackumulerad avskrivning 90 683 88 883

Restvärde 27 764 29 477

Not 19. Finansiella anläggningstillgångar

Posten finansiella anläggningstillgångar har minskat med 1 081 
tkr. Denna förändring är till största delen hänförlig till Högskolan i 
Borås Holding AB:s förlust för 2011 på 982 tkr. 

Not 20. Andelar i hel- och delägda företag

Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 
50 U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett holdingbolag. 
Högskolan i Borås Holding AB bildades 2004-02-23 och under 
2011 redovisade bolaget en förlust på 982 tkr, vilken Högskolan i 
Borås redovisar som resultat från andelar i hel- och delägda företag 
i resultaträkningen för 2012. Holdingbolagets dotter- och intresse-
företag är per 2011-12-31 Inicia AB 100 %, Reaction R&D Center 
AB 20 % och Good Solutions Sweden AB 30 %. Under 2006 köpte 
Reaction R&D Center AB upp Action Caring Sweden AB. Holding-
bolaget tog under 2007 beslut om delägande i de nystartade 
bolagen AB Initio och Posifon AB. Ägandet i Posifon AB är 28,3 % 
Ägandet i AB Initio är 10,4 %. 2010 har en nyinvestering gjorts i 
Enrad AB (f.d. Intellichiller AB). Ägarandelen är 3,15 %.

 
Antal

Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698-1329 1 000 100

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 511 1 445
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Not 22. Kundfordringar

Posten kundfordringar uppgår 2012-12-31 till 3 645 tkr. 
Den uppgick 2011-12-31 till 4 678 tkr. Minskningen på 1 033 tkr 
beror på minskat fakturerat belopp i december 2012 jämfört med 
december 2011.    

Not 23. Förutbetalda kostnader 2012-
12-31

2011- 
12-31

Förutbetalda hyreskostnader 17 348 17 302

Övriga förutbetalda kostnader 3 487 4 003

Summa förutbetalda kostnader 20 835 21 305

Not 24. Upplupna bidragsintäkter 2012-
12-31

2011- 
12-31

Bidrag från annan statlig myndighet 1 793 3 050

Icke statliga bidrag 5 456 5 283

Summa upplupna bidragsintäkter 7 249 8 333

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 27 bidragsfinansierade projekt. 2011 bestod posten av 
23 bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäk-
terna hör till projekten SHAMAN 1 850 tkr (2 084 tkr föregående år) 
finaniserat av EU, Forum för prehospital forskning och utveckling i 
VGR 983 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalands-
regionen,   E-CLICK 681 tkr ( 1 093 tkr föregående år) finansierat 
av EU, Baltic Fashion and Design 664 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av EU och Biogas från lignocellulosarika avfallsfraktioner 
516 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Waste Refinery vid SP. 
De upplupna bidragsintäkterna har minskat jämfört med föregående 
år, främst beroende på att flera projekt hade högre kostnader 2011 
jämfört med 2012 samtidigt som större bidrag har betalats ut till 
dessa projekt 2012 jämfört med 2011.

Not 25. Övriga upplupna intäkter 2012-
12-31

2011 
-12-31

Upplupna avgiftsintäkter pågående 
projekt

 
720

 
396

Övriga upplupna intäkter 55 973

Summa övriga upplupna intäkter 775 1 369

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upp-
arbetade kostnader avseende 2 avgiftsfinansierade projekt. 2011 
bestod posten också av 3 avgiftsfinansierade projekt. De största 
upplupna avgiftsintäkterna hör till projekten Värdegrund HT 2012 
505 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Socialstyrelsen och 
CAV – Centrum för arbetsvetenskap 215 tkr (303 tkr föregående år) 
finansierat av kommuner och företag i närregionen.

Not 26. Avräkning med statsverket 2012 2011

Uppbörd

Ingående balans –79 –3

Redovisat mot inkomsttitel 82 –79

Uppbördsmedel som betalats till icke 
räntebärande flöde

 
0

 
0

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

 
–3

 
3

Skuld avseende uppbörd 0 –79

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 484 035 493 339

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –484 035 –493 339

Fordringar/Skulder avseende  
anslag i räntebärande flöde

 
0

 
0

Not 27.  
Behållning räntekonto i Riksgälden

2012-
12-31

2011- 
12-31

Behållning räntekonto i Riksgälden 120 514 146 954

Behållningen på räntekontot i Riksgälden har minskat med 26 440 
tkr. Förändringen består till stor del av att inkomna medel till 
högskolan har minskat.

Not 28. Kassa och bank 2012-
12-31

2011- 
11-31

Bank, Valutakonto 12 679 12 214

Kassa 8 8

Summa 12 687 12 222

Saldot på valutakontot uppgår till 12 679 tkr och avser EU-medel. 
Projektet avslutades 2012 och slutredovisades till EU. Återbetal-
ning av kvarvarande medel kommer att göras 2013.

Not 21. Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

Antal Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Robur, Fond: Access Offensiv 1 156 154 162

Robur, Fond:  
Företagsobligationsfond

 
1 343

 
145

 
168

Robur, Fond:  
Absolutavkastning Plus

 
3 854

 
447

 
471

Summa 746 801

Beloppet på  746 tkr tillhör en donation från Gunnar Ivarsson 
(Wäst-Bygg). 
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Not 29. 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.

Not 30. Balanserad kapitalförändring 2012-
12-31

2011- 
12-31

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
215 956

 
177 830

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 207 256 176 621

Uppdragsverksverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

8 700 1 209

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete 
/utbildning på forskarnivå

 
–126 628

 
–81 349

Utbildning på forskarnivå och forskning –126 018 –80 985

Uppdragsverksverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

–610 –364

Summa 89 328 96 481

2011års kapitalförändring –7 333 tkr har justerats med 180 tkr 
som avser 2011 års resultat från hel- och delägda företag. Sum-
man –7 153 tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 
2012.

Not 31. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2012

 
2011

Ingående avsättning 1392 646

Årets pensionskostnad 892 1574

Årets pensionsutbetalningar –880 –828

Utgående avsättning 1 404 1 392

Not 32 Övriga avsättningar 2012 2011

Ingående balans 0 0

Årets förändring 2 990

Utgående balans 2 990 0

Posten består av flytt av verksamhet med 138 tkr, uppsägning p.g.a. 
arbetsbrist med 691 tkr och avsättning för kompetensväxlings- och 
kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal med 2 161 tkr. Avsätt-
ning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder en-
ligt avtal redovisades 2011 under upplupna kostnader och uppgick 
till 2 026 tkr. Posten för 2012 redovisas under övriga avsättningar.

  

Not 33. Lån i Riksgälden 2012 2011

Ingående balans 39 903 41 189

Under året nyupptagna lån 30 455 15 593

Årets amorteringar –18 595 –16 879

Utgående balans 51 763 39 903

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 55 000 48 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 51 763 39 903

Beviljad kreditram på räntekontot 43 342 43 342

Maximalt utnyttjad kontokredit hos 
Riksgälden

 
0

 
0

Lån i Riksgälden har ökat med 11 860 jämfört med föregående år.
I december 2011 anskaffades anläggningstillgångar till ett stort 
belopp. Lån för det togs upp i juni 2012.

Not 34. Leverantörsskulder

Leverantörsskulderna har minskat med 13 659 tkr jämfört med 
föregående år. Minskningen beror på att leverantörsskulderna 2011 
var ovanligt höga på grund av ett antal fakturor från Akademiska 
Hus på ca 12 900 tkr.

Not 35. Övriga skulder

Posten övriga skulder uppgår 2012-12-31 till 17 925 tkr. De övriga 
skulderna har minskat jämfört med föregående år då de uppgick 
till 19 507 tkr. Minskningen är främst hänförlig till EU-medel som  
vidareförmedlats till projektpartners.

Not 36. Upplupna kostnader 2012-
12-31

2011- 
12-31

Upplupna löner och arvoden 9 366 9 722

Upplupna semesterlöner 11 726 11 605

Övriga upplupna kostnader 3 749 8 044

Summa upplupna kostnader: 24 841 29 371

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består 
av periodisering av lärares planeringssaldon per 2012-12-31 3 895 
tkr (6 435 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 
4 087 tkr (2 677 tkr föregående år), inarbetad komptid och flexsaldo 
per 2012-12-31 558 tkr (610 tkr föregående år), periodisering 
av nytt löneavtal för chefskretsen med 59 tkr (0 tkr föregående år), 
periodisering av avgångsvederlag 767 tkr (0 tkr föregående år).
 Posten upplupna kostnader har minskat med 4 530 tkr. 
Minskningen beror på att avsättning för kompetensväxlings- och 
kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal redovisades 2011 under 
upplupna kostnader och uppgick till 2 026 tkr. Posten för 2012 
redovisas under övriga avsättningar. Dessutom periodiserades vissa 
fakturor för 2011 som under 2012 ankom innan brytdatum.   
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Not 37. Oförbrukade bidrag 2012-
12-31

2011- 
12-31

Bidrag från annan statlig myndighet 16 637 14 934

Icke statliga bidrag 17 731 19 847

Summa oförbrukade bidrag 34 368 34 781

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 63 bidragsfinan-
sierade projekt. 2011 bestod posten av 72 bidragsfinansierade 
projekt. De största oförbrukade bidragen hör till projekten Smart 
Textiles: Projektkansli 6 619 tkr (5 278 tkr föregående år) och 
Tec Lab 3 088 (3 099 tkr föregående år) finansierat av Vinnova 
m.fl., Den som slår 2 191 (2 714 tkr fåregående år) finansierat av 
Brottsoffermyndigheten, Meningsskapande illustrationer 1 720 
tkr (1 497 tkr föregående år) finansierat av Vetenskapsrådet, 
Zygomycet-baserat bioraffinaderi med etanolproduktion 1 491 tkr 
(1 442 tkr föregående år) finansierat av Energimyndigheten och 
Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering för produktion 
av cellulosaetanol 1 365 tkr (1 072 tkr föregående år) finansierat 
av Energimyndigheten. Dessutom tillhör 749 tkr en donation från 
Gunnar Ivarsson, Wäst-Bygg (848 tkr föregående år) och 93 tkr en 
donation från Olle Engström (97 tkr föregående år). De oförbrukade 
bidragsintäkterna ligger i samma nivå som föregående år.

Not 38. Övriga förutbetalda intäkter 2012-
12-31

2011- 
12-31

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående 
projekt

 
7 068

 
5 924

Övriga förutbetalda intäkter 1 155 918

Summa övriga förutbetalda intäkter 8 223 6 842

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av 
saldot för 19 avgiftsfinansierade projekt. 2011 bestod posten av 
12 avgiftsfinansierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäk-
terna hör till projekten Fastighetsmäklarutbildning 1 440 tkr (1 082 
tkr föregående år) finansierat av privata företag, Matematik för 
lärare åk 7–9, 16–45 hp 1 125 tkr (0 tkr föregående år) finansierat 
av Skolverket, Engelska för lärare åk 4–6 30 HP HT12 1 009 tkr 
(0 tkr föregående år) finansierat av Skolverket, Svenska för lärare 
åk 1–3 30 HP HT12 786 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av 
Skolverket och SO för lärare åk 1–3 15 HP HT12 677 tkr (0 tkr 
föregående år) finansierat av Skolverket. De övriga förutbetalda 
intäkterna har ökat jämfört med föregående år, främst beroende på 
att antalet projekt med förutbetalda avgiftsintäkter har ökat.  

Not 39. Inbetalade forskningsbidrag 2012-
12-31

2011- 
12-31

Bidrag från annan statlig myndighet 23 264 23 780

Icke statliga bidrag 21 168 24 060

Summa inbetalade forskningsbidrag: 44 432 47 840

NOtER tILL RESULtAtRÄKNING PER OMRÅDE
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Utbildning och forskning 2012 2011 2010 2009 2008

Totalt antal helårsstudenter1 6 042 6 465 6 553 6 507 5 878

Kostnad per helårsstudent 74 67 63 61 72

Totalt antal helårsprestationer1 5 155 5 274 5 355 5 136 4 702

Kostnad per helårsprestation 87 82 77 77 90

Totalt antal nyantagna doktorander 8 6 11 18 6

– andel kvinnor 50 % 67 % 45 % 56 % 100 %

– andel män 50 % 33 % 55 % 44 % 0 %

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 128 113 104 124 109

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

– andel män 45 % 42 % 43 % 41 % 45 %

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

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

Genomsnittlig tid för licentiatexamen 2,4 2,3 3,7 3,1 3,7

Genomsnittlig tid för doktorsexamen 7,1 6,0 7,9 6,4 5,7

Totalt antal doktorsexamen 11 12 15 17 14

Totalt antal licentiatexamen 6 3 3 4 5

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 304 311 280 220 215

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) 495 474 458 497 313

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 608 602 575 530 507

Medelantalet anställda 690 697 674 650 647

Totalt antal lärare (årsarb.) 338 324 305 290 281

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

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

Antal disputerade lärare (årsarb.) 155 149 141 132 117

– varav andel kvinnor 44% 43 % 45 % 42 % 41 %

– varav andel män 56% 57 % 55 % 58 % 59 %

Antal professorer (årsarb.) 31 26 24 22 22

– varav andel kvinnor 25 % 29 % 30 % 37 % 35 %

– varav andel män 75 % 71 % 70 % 63 % 65 %

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 578 591 576 545 510

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 470 488 482 458 442

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

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

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 108 102 94 87 68

– andel anslag ( %) 49 % 51 % 54 % 46 % 57 %

– andel externa intäkter ( %) 51 % 49 % 46 % 54 % 43 %

Kostnader totalt (mnkr) 598 597 558 519 504

– andel personal 67 % 66 % 65 % 63 % 62 %

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

Lokalkostnader per kvm (kr) 1541 1 532 1 493 1 507 1469

Balansomslutning (mnkr) 244 270 263 240 180

– varav oförbrukade bidrag 34 35 25 26 19

– varav årets kapitalförändring -22 –7 17 26 7

– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 73 95 102 85 59
1 exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
2 enligt resultaträkningen

Väsentliga ekonomiska uppgifter
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Underskrifter

Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 ger en rättvisande bild av verksamhetens  
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Borås den 18 februari 2013

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

Malin Alm  Eva Blomberg Klara Jennische
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