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En tillbakablick  
med sikte på framtiden

Ett år är en lång tid. När man blickar tillbaka i en årsredo-
visning märks hur mycket som händer under ett år – både 
positivt och negativt. Stora utmaningar väntar framöver. 

Ekonomisk åtstramning präglade år 2004. Efter flera år med 
stark expansion och tillväxt inom högskolesektorn premie-
rades inte längre våra överprestationer. Utvidgningen har 
avstannat helt. Det är nödvändigt att göra neddragningar 
för att anpassa systemet till ersättningsnivån, något som inte 
känns helt rätt med tanke på att årskullarna blir större igen 
och behovet av högre utbildning ökar. Högskoleverksamhet 
kräver långsiktig planering och neddragningarna har helt 
klart stört verksamheten. För vår del har all utveckling av 
kurser och program fått äga rum inom befintliga resurser 
genom omprioritering av verksamhetens innehåll, upplägg 
och profilering. Den ekonomiska situationen har innebu-
rit att våra forskare/lärare mött högre krav att söka extern 
finansiering. I denna process har våra forskningssatsningar 
börjat ge synbart resultat. Intäkterna av bidragsfinansierad 
verksamhet steg med drygt 20 miljoner (79 %) jämfört med 
2003. Vi har anställt fler seniora forskare/lärare samt fått en 
bättre struktur med en stödorganisation för forsknings- och 
utbildningsfrågor.

Den 12 november installerades 13 nya professorer. Sju av 
dem finns vid Institutionen Textilhögskolan. Ambitionen 
att vara ett av Europas ledande utbildnings-, forsknings- och 
utvecklingscentra inom textil och mode är nu en realitet. 
Flera av högskolans övriga forskningsområden har upp-
märksammats nationellt och internationellt. Bland dessa 
kan nämnas forskningsprojektet ACTION vid Institutio-
nen för vårdvetenskap som erbjuder patienters anhöriga att 
via telebild kommunicera med vårdpersonal. Arbetet med 
att knyta samman institutionsspecifika forskningsmiljöer 
till större övergripande högskolegemensamma profiler har 
startat. Dessa är forskningsområden inom Textila material 
och textildesign, Informationssystem och bibliotekstjänster, 
Energisystem och miljö, nya arbetsformer inom vård och 
omsorg med fokus på äldreomsorg och prehospital akut-
sjukvård, praxisnära forskning om lärandets innehåll och 
redskap samt Kvalitetsdriven logistik och handel. Likaså har 
vi fått tydligare former för samverkan med aktörer utanför 
högskolan. I frontlinjen ligger samarbetet med SP, Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. Även vårt samarbete med 

andra lärosäten har stärkts under året. I juni 2004 skrevs 
Bjertorpsavtalet under vilket innebär ett ökat samarbete 
mellan Högskolan i Borås och högskolorna i Skövde samt 
Trollhättan/Uddevalla.

Vägen mot universitet har intensifierats. Vi är fast beslutna  
att få status som Sveriges första professionsuniversitet. 
Under det senaste året har vi arbetat hårt med att utveckla 
vår samverkan, profilering, fokusering och prioritering. En 
universitetsansökan har tagit form och går allt planenligt så 
lämnas den in till regeringen under våren. Att vår utbildning 
och forskning håller hög kvalitet har vi fått många indikatio-
ner på. Dåvarande utbildningsminister lyfte på försommaren 
fram vår modell för utbildning för förskollärare som ett 
föredöme för andra lärosäten. I flera av de ämnesutvärde-
ringar som gjordes under året höll Högskolan i Borås också 
hög klass, bland annat inom informatik samt biblioteks- och 
informationsvetenskap.

Mångfalds- och integrationsarbetet är en viktig del av 
högskolans identitet. Landets första integrationsmentorer 
utexaminerades under vintern 2004. Utbildningen som 
är på uppdrag och i samverkan med bland annat Västra 
Götalandsregionen är ett  pilotprojekt där man vill ta tillvara 
på och utveckla kulturell kompetens hos oss alla. Det här är 
bara ett exempel bland många av högskolans uppdragsut-
bildningar.     

Högskolan i Borås har valt att gå i bräschen för internatio-
nalisering genom utbytesprogram och uppdragsutbildning 
med utomeuropeiska akademier. Vi har gjort detta både 
utifrån kvalitativa och ekonomiska överväganden. Året 
avslutades med en stor internationell kraftsamling, där 
högskolans internationella samarbetspartners bjöds in till en 
tvådagars konferens i Borås.  

Men ekonomisk åtstramning till trots så ser jag med till-
försikt på framtiden. Bibliotek & läranderesurser invigdes i 
oktober. Det är en miljö skapad för framtiden vars resurser 
är en viktig del för hela vår verksamhet - inte minst i vår 
strävan att nå universitetsstatus. 

Said Irandoust 
rektor
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Nedskärningar  
med framtidstro

År 2004 har varit ett år där högskolans ledning tvingats ta ett 
flertal beslut gällande budgetnedskärningar med konsekvenser 
i form av nedlagda utbildningar och uppsagd personal. Efter 
många år av expansion har de två senaste årens nedskärningar 
rört upp många känslor. Det har varit en jobbig process att 
vinna förståelse bland studenter och personal för att högsko-
lan inte kan fortsätta att överprestera utan att kompenseras 
för detta av staten. Förutom att det inte är ekonomiskt 
möjligt är det förödande för utbildningarnas kvalitet om de 
genomförs utan tillräckliga resurser. Studentkåren förespråkar 
kvalitet framför kvantitet och ser positivt på det profilerings-
arbete av högskolans utbildningar som pågår. Studentkåren 
har i högskolans ledningsorgan varit delaktig i budgetproces-
sen. Vi har framförallt haft fokus på att de studenter som 
redan är inne i systemet inte ska drabbas av nedskärningarna.

Trots nedskärningarna har arbetet med att bli Sveriges första 
professionsuniversitet fortsatt i hög takt. Tanken är att ansö-
kan ska skickas till regeringen under våren. Studentkåren är 
positiv till universitetssatsningen då vi tror att den kommer 
att stärka både forskningen och grundutbildningen. Ett steg 
på vägen mot universitetsstatus togs när högskolans nya Biblio-
tek & läranderesurser invigdes i oktober. Satsningen är mycket 
viktig som ett stöd för såväl grundutbildning som forskning. 
Studenterna är mycket nöjda med det nya biblioteket, bl. a. 
uppskattas den rikliga tillgången av studieplatser såväl för en-
skilt bruk som för grupparbeten. Studenterna uppskattar också 
att många av de supportfunktioner vi kan behöva samlats i 
biblioteket, eftersom biblioteket är den huvudsakliga arbets-
platsen för flertalet studenter. 

Sedan 1 juli 2002 föreskriver 1 kap. 9 § i högskolelagen bl.a. 
att det enskilda lärosätet har en skyldighet att se till att studen-
terna under sin utbildning får tillfälle att utveckla det som 
allmänt brukar kallas informationskompetens. I Högskolans 
i Borås arbete med att uppfylla dessa krav är Bibliotek & 
läranderesurser en kvalificerad resurs. Studentkåren är nöjd 
med att högskolans ledning har visat att de medel som satsas 
på Bibliotek & läranderesurser gynnar studenternas möjlighet 
att utveckla sin informationskompetens. Detta stärker studen-
terna, institutionerna och högskolan. Studentinflytandet har 
under året fungerat tillfredställande på högskolans led-

ningsnivå. På institutionsnivå är det mer skiftande. På vissa 
institutioner fungerar det bra men på andra har det varit svårt 
att engagera studenter. Studentkåren ser ett visst samband 
mellan studentengagemanget och institutionernas syn på 
studenterna. Denna syn varierar från att man ser studenterna 
som en resurs och viktig faktor i utvecklingsarbetet till att 
man ser dem som belastning. Det senare synsättet skrämmer 
såklart studenterna från att engagera sig. Både Studentkåren 
och högskolan bör bli bättre på att motivera studenter att ta 
ansvar för både sin egen och andra studenters utbildning.

Högskoleverket har under året glatt Studentkåren med tre po-
sitiva utvärderingar. Under våren fick högskolans grundutbild-
ning i informatik högsta betyg. HSV skrev bl.a. att studenterna 
är nöjda med sin utbildning, att distansen mellan studenter och 
lärare är kort samt att studenterna anser sig ha goda möjligheter 
att påverka. Den andra utvärderingen från HSV slog under 
hösten fast att Högskolan i Borås har den mest kompletta 
utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap med 
tillräcklig bredd och djup för att täcka in alla väsentliga delar. 
Enligt utvärderingen var även forskarutbildningen inom ämnet 
bäst i landet. Studenterna var mycket positiva till sin utbildning 
i stort samt till handledningen och lärarna.

Den tredje utvärderingen från HSV som Studentkåren vill 
framhålla tog vi del av under hösten. Den beskriver vilka ut-
bildningar och högskolor som snabbast ger arbete efter avslutad 
utbildning. Studenterna på Högskolan i Borås får arbete snabbt. 
Undersökningen visar att av de 35 000 personer som exami-
nerades från landets universitet och högskolor läsåret 00/01 
hade 81 % etablerat sig på arbetsmarknaden år 2002, siffran för 
Högskolan i Borås är 85 %. Dessutom visar undersökningen 
att antalet högskoleutbildade som får jobb strax efter avslutad 
utbildning har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet.

Studentkåren tror på en ljus framtid för Högskolan i Borås 
och dess studenter!

Johan Andersson 
kårordförande
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Ny styrelseordförande  
tog plats 
 
Det är en välkänd profil som tog 
över ordförandeklubban i högskolans 
styrelse från och med januari. Gun 
Hellsvik, tidigare justitieminister, nu-
mera generaldirektör på Patent- och 
registreringsverket (PRV), efterträdde 
Tomas Lidman, nu ordförande för 
Kungliga Konsthögskolan i Stock-
holm.

 
 

Företagsråd ska vidga högskolans  
omvärldskontakter  
 
Högskolan i Borås satsar offensivt för att stärka kontakten 
med omvärlden och då framför allt mot företagen i västra 
Sverige. Därför har ett Advisory Board bildats. Åtta framträ-
dande företagsledare ingår som ska ge råd och hjälpa till med 
omvärldsbevakningen.  
 
 

Borås är bäst på 
informatik  
 
Högskolan i Borås är ett 
föredöme när det gäller 
grundutbildning inom in-
formatik. Det visar en rap-
port från Högskoleverket, 
som låtit utvärdera ämnet 
data- och systemvetenskap/
informatik vid svenska 
universitet och högskolor. 
Högskolan i Borås lyfts 
fram av bedömargruppen som ett gott exempel på en utbild-
ning med bra samverkan med andra delar av högskolan och 
en dynamisk ledning.

Bibliotekshögskolan bäst i granskning  
 
I Borås finns den mest heltäckande utbildningen i biblio-
teks- och informationsvetenskap. Där finns också den bästa 
forskarutbildningen. Det visar en granskning som Högskole-
verket har gjort. Institutionen Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan är den i särklass största insti-
tutionen i landet både inom grund- och forskarutbildningen 
och är på god väg att även bli en internationellt erkänd aktör 
inom ämnet.  

 
 
Pampigt när nya  
biblioteket invigdes  
 
Med pompa och ståt, mingel och 
musik, tal och uppträdande invig-
des den nya biblioteksbyggnaden 
på Högskolan i Borås, fredagen 

den 1 oktober.  Det blågula bandet klipptes och bibliotekets 
dörrar slogs upp. Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie, höll i 
saxen.

 
 

Professionskoncept intresserar  
utbildningsministern  
 
Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros besökte Hög-
skolan i Borås i juni och fick ta del av högskolans koncept om 
ett professionsuniversitet. Östros uttryckte att han är positiv 
till att utbildning och näringsliv närmar sig varandra.  
 
 

Profilering och besparingar   
 
Fler besparingar måste göras på Högskolan i Borås. För att få 
ekonomin i balans föreslår rektor styrelsen att institutioner 
och enheter ska spara mer än vad som tidigare planerats.  
Personalneddragningar kommer att bli nödvändiga.   

 
Viktiga händelser 2004
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Fint omdöme till psykologin

 
Utvärderingen av ämnet psykologi vid landets alla högskolor 
och universitet genomfördes under 2003 och presentera-
des i april 2004. Vid Högskolan i Borås lyftes de fristående 
kurserna i psykologi fram och sades hålla god kvalitet vilket 
gav ett bra omdöme i rapporten. Särskilt framhölls det att 
profileringen gentemot genus- och mångfaldsperspektiv inom 
psykologin är en nationellt unik profilering. Det betonades 
också att det inom ämnet vid Högskolan i Borås arbetas med 
att rekrytera studenter från studieovana grupper, vilket gjorts 
med framgång. 
 
 

Högskolans studenter 
får snabbt jobb  
 
Högskoleverket har under-
sökt vilka utbildningar och 
högskolor som snabbast 
ger arbete efter avslutad 
utbildning. Studenterna på 
Högskolan i Borås får snabbt 
arbete efter avslutad utbildning. Högskoleverkets undersök-
ning visar att av de 35 000 personer som examinerades från 
landets universitet och högskolor läsåret 2000/01 hade 81 % 
etablerat sig på arbetsmarknaden år 2002, för Högskolan i 
Borås var motsvarande siffra 85 %.  
 
 

Samarbete ska ge starkare ställning 
i högskolevärlden 
 
Tre västsvenska högskolor har inlett ett omfattande samarbete 
- Bjertorpdeklarationen. I juni undertecknade rektorerna vid 
högskolorna i Borås, Skövde och Trollhättan/Uddevalla en 
avsiktsförklaring där samarbetsområdena specificeras. Till-
sammans blir de tre högskolorna en stark part i utbildnings-
världen med 30 000 studenter och en omsättning på  
1 miljard kronor om året.   
 

 

Prisad svensk i Italien  
 
I hård konkurrens vann modedesign-
studenten Rickard Lindqvist från 
Högskolan i Borås både pengar och 
attraktiv praktikplats på Sisleys/Benet-
tons designkontor vid den internatio-
nella modetävlingen Mittelmoda Award.  
Rickard Lindqvist var den enda svenska 
representanten. 

Välkommet tillskott av  
nya professorer  
 
I och med professorsinstallationen 
fredagen den 12 november ökar 
antalet professorer vid Högskolan 
i Borås väsentligt. Totalt instal-
lerades 13 professorer, sex kvinnor 
och sju män, från sju olika länder. 
Därmed finns det totalt 30 professorer vid Högskolan i 
Borås. 

Design för folket  
 
Den folkbildande uppgiften står i fokus 
när Högskolan i Borås presenterade sina 
arrangemang under Designåret 2005. 
”Design för det goda livet” kan komma 
att bli världens största designkurs och redan före kursstart ser 
de ansvariga en potential på 150 000 kursdeltagare. På Stora 
Torget i Borås byggs ett Designhus med plats för god design.   
 
 

Vidare mot professionsuniversitetet  
 
Arbetet med högskolans universitetsansökan går vidare. Un-
der våren 2005 kommer Högskolan i Borås att överlämna sin 
universitetsansökan till regeringen. 
 
 

Invigning av världsunik 
maskin  
 
I mars rullade premiärbelägg-
ningen ut över tyget i den tolv 
meter långa, världsunika maski-
nen som invigdes på Institutio-
nen Textilhögskolan. 5 miljoner 
har Stiftelsen Svensk Textilforsk-
ning investerat i anläggningen 
som bildar basen för ett helt 
nytt utvecklingscentrum för våtberedning.  
 
 

Massivt söktryck från Sydasien 
 
Inför höstterminen 2004 fick Högskolan i Borås 600 ansök-
ningar från free movers till Institutionen Ingenjörshögskolans 
magisterutbildningar. Ansökningarna kommer i första hand 
från studenter i Sydasien. Söktrycket från studenter i Syd- 
asien har inte bara ökat i Borås, utan samma tendens åter-
finns i hela Sverige. 
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Högskolans organisation

Styrelsen för högskolan ansvarar för högskolans verksamhet 
och att dess uppgifter fullgörs. Rektor är myndighetens chef. 

Rektors ledningsråd är högskolans ledningsgrupp. Rådet 
består av rektor, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, 
institutionsrepresentanter som utses av rektor samt student-
representanter. Högskolerådet är ett forum för verksamhets-
dialoger och verksamhetsuppföljning. I rådet sker strategi-, 
policy- och förankringsdiskussioner med representanter från 
högskolans olika verksamhetsgrenar. Rådet består av rektors 
ledningsråd, prefekter och enhetschefer.

Rektors kansli och gemensamma förvaltningen utgör admi-
nistrativa stödfunktioner. Inom högskolans organisation finns 
ett antal nämnder, råd och centrumbildningar som inrättats 
för olika delar av verksamheten. Högskolan har sex institu-
tioner, varje institution har en egen institutionsstyrelse med 
extern ordförande. Respektive institution leds av en prefekt. 
Högskolebiblioteket har ett biblioteksråd med externa leda-
möter och prorektor som ordförande.

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan (BHS) har genom ett avtal med Göteborgs 

Styrelse

RektorRektors kansli

Gemensam 
förvaltning

Bibliotek & 
läranderesurser

BHS

Rektors ledningsråd

Högskolerådet

Forsknings- och 
utbildningsnämnden

Lärarutbildnings- 
nämnden

Övriga nämnder 

Råd

IDA IH PED THS VHB Arbets- 
enheter

Högskolans organisation

Förkortningar:

BHS = Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, IDA = Institutionen för data- och affärsvetenskap,  IH = Institutio-
nen Ingenjörshögskolan,  PED = Institutionen för pedagogik,  THS = Institutionen Textilhögskolan,  VHB = Institutionen för vårdvetenskap
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universitet rätt att examinera doktorer. Detta har möjliggjort 
att landets största forskarutbildning i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap är placerad vid högskolan. Ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap har tvärvetenskaplig 
karaktär med en närhet till flera olika praktiker. Institutionen 
genomför Sveriges största grundutbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap och ger även landets enda distansut-
bildning i ämnet. 

Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har ut-
bildningsprogram, i första hand magisterutbildningar, som 
bygger på ämneskombinationen informatik och företagseko-
nomi. Vid institutionen finns även en magisterutbildning i 
entreprenörskap och affärsdesign. Förutom dessa magisterut-
bildningar finns en fastighetsmäklarutbildning som motsvarar 
de teoretiska krav som ställs för registrering som fastighets-
mäklare.

Vid Institutionen Ingenjörshögskolan (IH) finns högskole-
ingenjörsutbildningar inom alla teknikområden. Magisterut-
bildning erbjuds inom områdena bygg, el, kemi och maskin. 
Institutionen har ett nära samarbete med Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut (SP).

Institutionen för pedagogik (PED) är idag hemvist för 
framförallt lärarutbildning och beteendevetenskapliga ämnen. 
Genom Centrum för skolutveckling (CSU) ges dels stöd 
till utveckling inom förskola, grundskola, gymnasium, dels 
fortbildning mot utbildningsområdet.

Institutionen Textilhögskolan (THS) har en position som 
nationellt centrum för textil utbildning, utveckling och kom-
petensförsörjning inom Sverige. Flertalet av landets modeska-
pare och designers har utbildats i Borås. Även på europeisk 
nivå är Textilhögskolan i fokus för sina uppmärksammade 
satsningar. Institutionens forskning har hela bredden från 
antikens textilier till framtidens textilanvändning, med helt 
nya material och metoder för nya funktioner inom samhället.

Institutionens för vårdvetenskaps (VHB) verksamhet är ut-
bildning, forskning, metod- och kompetensutveckling inom 
vård och omsorg. Institutionen driver flera olika program 
och fristående kurser inom vård- och omsorgsområdet. Vid 
institutionen kan studenten examineras upp till magisternivå 
i ämnet vårdvetenskap.

Indelning av verksamheten

Verksamheten redovisas inom följande verksamhetsgrenar:

• Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner 
• Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner. 

De återrapporteringskrav som är gemensamma för verk-
samheten belyses i avsnittet Gemensamma områden. Där 
återfinns även redovisningen för lokaler och för biblioteket.
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Ekonomisk 
utveckling

De senaste åren har expansionen av grundutbildningen 
avstannat, kraven på besparingar ökat och en anpassning av 
utbildningsutbudet till ersättningsnivån inletts. Högskolans 
ekonomiska utveckling på övergripande nivå för 2001-2004 
speglar den utvecklingen. För 2004 redovisar högskolan ett 
positivt verksamhetsutfall på 206 tkr. Det innebär en resul-
tatförbättring med 16 947 tkr jämfört med 2003. Omsätt-
ningen har ökat med 11 843 tkr samtidigt som kostnaderna 
minskat med 5 104 tkr. Antal helårsstudenter har minskat 
med 569 (10 %). Antalet anställda har minskat med 31  
(5 %). Högskolans lokalytor har ökat med 5 830 m2 (13 %).

Tabell 1: Resultaträkning

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 356 034 350 215 336 701 237 614
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 26 591 31 719 29 246 82 733

Intäkter av bidrag 41 259 29 033 24 160 23 714

Finansiella intäkter 1 037 2 111 2 608 2 769
Summa verksamhetens 
intäkter 424 921 413 078 392 715 346 830

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -265 237 -270 282 -238 574 -208 691

Kostnader för lokaler -70 715 -61 724 -59 358 -47 401

Övriga driftskostnader -65 898 -73 451 -79 565 -63 356

Finansiella kostnader -1 069 -2 816 -2 488 -2 000

Avskrivningar och nedskrivningar -21 796 -21 546 -18 886 -15 702
Summa verksamhetens 
kostnader -424 715 -429 819 -398 871 -337 150

Verksamhetsutfall 206 -16 741 -6 156 9 680
Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag 2 435 2 885 0 0

Lämnade bidrag -2 435 -2 885 0 0

Saldo 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 206 -16 741 -6 156 9 680

Under 2003 initierade högskolans styrelse och ledning ett 
arbete med att belysa rationaliserings-/besparingspotential 
liksom utvecklingsmöjligheter inom ramen för högskolans 
verksamhet. Högskolan har under 2004 arbetat mycket aktivt 
med att förbättra resultatet i relation till budget och prognos. 
Återkommande budgetuppföljning i högskolans styrelse har 
under hösten visat löpande förbättringar av resultatet i takt 
med att besparingsåtgärderna fått effekt. 

Tabell 2: Jämförelse budget, prognos och utfall 2004

Belopp i tkr Budget Prognos vid
delår

Utfall

Verksamhetens intäkter 425 312 430 498 424 921
Verksamhetens kostnader -432 731 -439 618 -424 715
Verksamhetsutfall -7 419 -9 120 206

Tabell 2: Jämförelse budget, prognos och utfall 2004 

Årets verksamhetsutfall är en avsevärd resultatförbättring 
jämfört med delårsrapportens prognostiserade underskott 
på 9 120 tkr. Den främsta förklaringen till det förbättrade 
resultatet är att övriga driftskostnader har minskat med 9 421 
tkr ifrån prognostiserade 75 319 tkr för högskolans samlade 
verksamhet. I övrigt har högskolans intäkter samt kostnader 
för personal minskat något.

År 2004 visar en intern obalans mellan resultatenheterna. 
Verksamhetsförändringar har inneburit att vissa enheter går 
med betydande överskott medan andra redovisar motsva-
rande underskott. Nödvändig verksamhetsförändring inom 
Institutionen för vårdvetenskap innebar bl.a. att drygt 20 
medarbetare varslats under 2004 om p.g.a. befarad medels-
brist.
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Ämnes- och professionsområden

De senaste årens utveckling vid Högskolan i Borås har 
präglats av en målmedveten strävan efter att uppnå de krav 
som ställs för att erhålla universitetsstatus. Under 2004 har 
det därför bedrivits ett brett arbete att formulera en univer-
sitetsansökan som tar sin utgångspunkt i högskolans starka 
bas i professionsinriktad utbildning och forskning. Den valda 
inriktningen för högskolans universitetsansökan speglar de 
behov som finns i samhället vad gäller en högskola som ver-
kar i samarbete och partnerskap med näringsliv och offentlig 
sektor.

Utbildningsutbudet är koncentrerat till programutbildningar 
inom ett antal för samhället viktiga ämnes- och professions-
områden:

• biblioteks- och informationsförsörjning 
• textil och design 
• informatik 
• ekonomi 
• teknik 
• vård och omsorg 
• utbildning och pedagogik

Att Högskolan i Borås lyckats svara mot olika professions-
områdens kompetensbehov visar sig av att utexaminerade 
studenter, trots konjunktursvängningar, generellt lyckas väl 
med att få arbete. Enligt Högskoleverkets undersökning över 
vilka utbildningar och högskolor som snabbast ger arbete ef-
ter avslutad utbildning får studenterna vid Högskolan i Borås 
snabbt arbete efter avslutad utbildning. Högskoleverkets un-
dersökning visar att av de 35 000 personer som examinerades 
från landets universitet och högskolor läsåret 2000/01 hade 
81 % etablerat sig på arbetsmarknaden år 2002. För Högsko-
lan i Borås var motsvarande siffra 85 %. 

Grundutbildning

Resurser och finansiering 

Verksamhetsutfallet för grundläggande högskoleutbildning 
har förbättrats betydligt sen föregående år. Totalt redovisar 
grundläggande högskoleutbildning ett positivt resultat på 252 
tkr, vilket kan jämföras med ett negativt resultat på 18 323 
tkr för föregående år. Omsättningen ökade med 2 % samti-
digt som kostnaderna minskade med 3 %. 

I delårsrapporten prognostiserades resultatet till ett un-
derskott om 7 840 tkr. Den främsta förklaringen till det 
förbättrade resultatet är att övriga driftskostnader minskat 
med 9 393 tkr för grundläggande högskoleutbildning jämfört 
med prognosen. I övrigt har intäkterna samt kostnader för 
personal minskat något. 

Trots omstruktureringar av utbildningsvolymen överskrider 
högskolans produktion takbeloppet med 15 974 tkr. I jämfö-
relse med 2003 innebär det en minskning av överproduktio-
nen med 24 437 tkr. Högskolans prognos för 2005 indikerar 
att produktionen kommer att sjunka under takbeloppet med 
2 500 tkr. De sparade prestationer som finns kommer att tas i 
anspråk för att ersätta dessa prestationer. 

Högskolans i Borås resurser för grundläggande högskole-
utbildning med uppdragsverksamhet har ökat under 2004 
(tabell 3). Bidragen ökar kraftigt medan avgifterna minskar. 
En anledning är att bidragen inkluderar ersättningen för 
Nätuniversitetet med 3 174 tkr. Föregående år redovisades 
ersättningen som anslag. Det innebär att årets anslag mins-
kats med 3 174 tkr i förhållande till 2003. Den reella ökning 
för anslagen 2004 uppgår därmed till 8 052 tkr, vilken i stort 
kan hänföras till pris- och löneomräkningen. Av den totala 
finansieringen utgör anslag 89 % och externa medel 11 %.
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Tabell 3: Grundläggande högskoleutbildning inklusive uppdrags-
verksamhet

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 324 109 319 231 310 581 223 614

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 20 463 26 510 26 653 77 167

Intäkter av bidrag 19 506 9 334 8 166 5 369

Finansiella intäkter 1 037 2 111 2 608 2 759

Summa verksamhetens 
intäkter 365 115 357 186 348 008 308 909

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -218 828 -228 362 -204 493 -181 355

Kostnader för lokaler -69 365 -60 541 -57 624 -45 837

Övriga driftkostnader -55 651 -63 503 -70 101 -55 062

Finansiella kostnader -1 069 -2 816 -2 488 -2 000

Avskrivningar och nedskrivningar -19 961 -20 287 -18 078 -14 973

Summa verksamhetens 
kostnader -364 874 -375 509 -352 784 -299 227

Verksamhetsutfall 241 -18 323 -4 776 9 682

Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag 2 435 2 885 0 0

Lämnade bidrag -2 435 -2 885 0 0

Saldo 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 241 -18 323 -4 776 9 682 
   

Kostnaderna har minskat under året med 10 635 tkr, vilket 
motsvarar en minskning med 3 %. Grundläggande högskole-
utbildning samt uppdragsverksamhet visar ett positivt resultat 
år 2004 med 241 tkr. Resultatet har förbättrats avsevärt jäm-
fört med föregående år då högskolan redovisade ett negativt 
resultat på 18 323 tkr. 

Takbeloppet inom grundutbildningen uppgår till 323 945 tkr 
för 2004 (tabell 4). Det är en ökning med 9 827 tkr jämfört med 
föregående år. Årets produktion överskrider beviljat tak med 15 
971 tkr. Högskolans värde av sparade prestationer uppgår till 32 
394 tkr. Det motsvarar 10 % av takbeloppet och innebär att 
högskolan har fullt värde av sparade prestationer. 

Tabell 4: Grundläggande högskoleutbildning exklusive uppdrags-
verksamhet

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 324 109 319 231 310 363 222 473
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 6 580 8 196 11 440 9 584

Intäkter av bidrag 12 109 7 322 6 131 4 666

Finansiella intäkter 1 037 2 111 2 608 2 769
Summa verksamhetens 
intäkter 343 835 336 860 330 542 239 492

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -205 992 -215 849 -193 127 -135 149

Kostnader för lokaler -68 419 -59 287 -56 580 -34 729

Övriga driftkostnader -48 572 -57 607 -66 607 -46 277

Finansiella kostnader -1 066 -2 816 -2 488 -1 686

Avskrivningar och nedskrivningar -19 534 -19 655 -17 734 -11 818
Summa verksamhetens 
kostnader -343 583 -355 214 -336 536 -229 659

Verksamhetsutfall 252 -18 354 -5 994 9 833

Årets kapitalförändring 252 -18 354 -5 994 9 833

Tabell 4: Grundläggande högskoleutbildning exklusive 
uppdragsverksamhet

Högskolans utbildningsuppdrag

Anpassning till ersättningsnivån

Under 2004 genomförde Högskolan i Borås omfattande 
neddragningar i utbildningsutbudet. Syftet var att anpassa 
utbildningsvolymen till ersättningsnivån. Styrelsens budget-
beslut för 2004 innebar en minskning av utbildningsutbudet 
med 600 helårsstudieplatser (10 %). 

Detta har inneburit att Högskolan i Borås för första gången 
under perioden 2001-2004 redovisar en minskning av antalet 
helårsstudenter (HST). Totalt redovisar högskolan 5 363 
HST för året 2004. Det motsvarar en minskning med 569 
HST (10 %) jämfört med 2003. Trots det uppgick värdet av 
högskolans prestationer under 2004 till 339 916 vilket inne-
bar att högskolan överskred takbeloppet med 15 971 tkr. 

Eftersom högskolan medvetet prioriterat programutbildning-
ar med professionsinriktning och har ett åtagande gentemot 
de studenter som antagits till en utbildning, har anpassningen 
av antalet helårsstudieplatser främst skett genom att minska 
intagningen av nya studenter till programutbildningar samt 
nedragning av antalet fristående kurser. Neddragningarna har 
genomförts så att högskolans profilerings- och professionsin-
riktning blivit än tydligare.

Konsekvenserna för högskolans måluppfyllelse för 2004 är 
dock begränsade. Redan under perioden 2001- 2003 redovi-
sade högskolan examina som i stort uppfyllde regeringen mål. 
Inom övriga områden där högskolan inte når regeringens 
uppdrag är det främst beroende av andra parametrar och inte 
konsekvenser av neddragningen av utbildningsvolymen. 
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Examinationsmål

Enligt regleringsbrevet skall som verksamhetsmål för fyra-
årsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 tillsvidare 
följande lägsta examinationsmål gälla för Högskolan i Borås 
(tabell 5).

Tabell 5: Examinationsmål 
 

Examen
Mål

2001-2004
Planeringsförutsättning

2005-2008

Magisterexamen 740

Sjuksköterskeexamen 480 620
Lärarexamen med inriktning 

mot tidigare år1 470 470
Lärarexamen med inriktning 

mot senare år1

Tabell 6: Examinationsmål

För perioden 2001-2004 överskrider Högskolan i Borås re-
geringens mål för samtliga examina. Totalt redovisar högsko-
lan 967 magisterexamina. Det är 227 examina (31 %) över 
regeringens mål. Antalet sjuksköterskeexamina uppgår till 
499 examina för samma period, vilket överskrider regering-
ens mål med 19 (4 %). Under perioden har 591 lärare med 
inriktning mot tidigare år examinerats vid högskolan. Det är 
121 examina (26 %) över regeringens mål.

Tabell 6:  Avlagda examinaTabell 7: Avlagda examina

År 2004 2003 2002 2001

Totalt antal examina vid HB 1 287 1 248 1 209 1 047

Magisterexamen 255 273 220 219

Lärarexamen 120 145 215 124

Sjuksköterskeexamen 139 145 112 103

För 2004 redovisar Högskolan i Borås totalt 1287 examina. 
Det innebär en ökning jämfört med 2003 med 39 examina 
(3 %). Antalet lärarexamina minskar med 25 examina jämfört 
med 2003. Totalt redovisar högskolan 120 lärarexamina varav 
35 examina med inriktning mot matematik, teknik eller na-
turvetenskap för 2004. Andelen lärarexamina med inriktning 
mot naturvetenskap eller teknik uppgår därmed till 29 % för 
2004. Motsvarande siffra för 2003 uppgick till 25 %.

Tabell 7: Lärarexamina

År 2004 2003 2002 2001

Totalt antal lärarexamen 120 145 215 124

Varav matematik & naturvetenskap 35 36 27 0

Lärarexamina mot tidigare år 93 77 78 57
Barn- & ungdomspedagogisk examen 14 68 137 67

Lärarexamen mot senare år 13 0 0 0

Andel matematik & natur 29% 25% 13% 0%

Minskningen för Barn- och ungdomspedagogisk examen 
jämfört med 2003 beror på att utbildningen övergått till 
Lärarexamen mot tidigare år. Eftersom Barn- och ungdoms-
pedagogisk examen omfattar 120 poäng och Lärarexamen 
mot tidigare år 140 poäng förskjuts examinationen med en 
termin. Totalt redovisar högskolan 16 lärarexamina med 
inriktning mot förskola och förskoleklass.

För 2004 redovisar högskolan 13 lärarexamina med inrikt-
ning mot senare år. Högskolan redovisar inga lärarexamina 
med yrkeslärarinriktning.  I årsredovisningen för 2003 redo-
visade högskolan felaktigt 21 examina för Lärarexamen mot 
senare år. De 21 examina som redovisades var Lärarexamen 
mot tidigare år. Detta har justerats i jämförelsesiffrorna för 
2003.

Tabell 8: TeknikexaminaTabell 9: Teknikexamina

Examen 2004 2003 2002 2001

Totalt antal teknikexamen 387 341 302 388

Kandidatexamen 168 146 140 176

Magisterexamen 37 43 30 29

Högskoleingenjörsexamen 182 152 132 183

Trots en nationellt minskad efterfrågan inom utbildningsom-
rådet teknik visar tabell 8 att Högskolan i Borås har lyckats 
öka antalet examina jämfört med 2003. Ökningen uppgår till 
46 examina (14 %).

Prestationer

Regeringen angav som mål för Högskolan i Borås att antalet 
helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsområdena borde öka 2004 i förhållande till 2003. 
Inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområ-
dena redovisar högskolan 1 498 helårsstudenter (HST)(tabell 
9, se nästa sida). I jämförelse med föregående år innebär det 
att det naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdet 
minskat med 171 HST (10 %). Detta speglar den nationella 
trenden med vikande efterfrågan inom utbildningsområ-
det. Samtidigt har andelen naturvetenskap och teknik ökat 
marginellt i relation till det totala antalet helårsstudenter vid 
Högskolan i Borås jämfört med 2003 (28 %).  
 
Högskolan redovisar totalt 4 722 helårsprestationer (HPR) 
för 2004. Det motsvarar en minskning med 4 % jämfört 
med föregående budgetår. Prestationsgraden, d. v. s. hur 
studenterna presterat i förhållande till kursregistreringar, ökar 
på aggregerad nivå till 88 %. Ökningen kan hänföras till att 
programplatser, med högre prestationsgrad, har prioriterats 
framför fristående kurser när högskolan minskat utbildnings-
utbudet.

1Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.
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Minskningen av prestationsgraden inom utbildningsområdet 
design 2004 beror på att högskolan år 2001-2003 redovisat 
det antal helårsstudenter högskolan enligt regleringsbrev får 
avräkna inom området. Det reella utfallet av antalet helårs-
studenter inom design tidigare år överstiger de siffror som 
redovisas i tabell 9. Justeras antalet helårsstudenter uppgår 
prestationsgraden för området till 78 % år 2003.

Fördelning av helårsstudenter

Högskolan i Borås har medvetet valt att prioritera programut-
bildningar med professionsinriktning fram till magisternivå. 
Tabell 10 visar fördelningen av antalet helårsstudenter på de 
olika utbildningsnivåerna.

Tabell 10: HST per nivå

Nivå 2004 2003 2002 2001
A-B 74% 79% 79% 77%
C 18% 15% 15% 16%
D 8% 6% 6% 7%

Tabell 11: HST per nivå

Värt att notera är att andelen studenter på magister- och 
kandidatnivån ökat jämfört med 2003. Förändringarna är ett 
resultat dels av att neddragningar av antalet utbildningsplat-
ser inneburit ett lägre intag av nya studenter på program dels 
ett minskat antal platser på fristående kurser.

Efterfrågan och rekrytering

Efterfrågan på de utbildningar som högskolan erbjuder har 
fortsatt varit stor. Det gäller för såväl program som för fristå-
ende kurser. Tabell 11-12 visar förändringen i söktryck för 
höstterminen under perioden 2003–2004. 2004 visar på en 
fortsatt stark efterfrågan på högskolans utbildningar. Antalet 
förstahandssökande har ökat inom fastighetsmäklarutbild-
ning, design, vård samt bibliotek- och informationsvetenskap.  
Inom vissa utbildningar har dock efterfrågan fortsatt vara 
svag. Det gäller framförallt ingenjörsutbildningar och utbild-

ningar med IT-inriktning. Här är det tydligt att högskolan 
följer den nationella utvecklingen.

Tabell 11: Totalt antal sökandeTabell 12: Totalt antal sökande

Kurser 2004 2003 2002 2001

Biblioteks- och 
infovetenskap 850 905 961 961

Ekonomutbildningar 3435 3 789 3 209 3 209
Fastighetsmäklar-
utbildning 1779 1 522 1 271 1 271
Systemarkitektur-
utbildning 279 148 303 303

Lärarutbildningar 1439 1 777 2 389 2 389
Ingenjörsutbildningar + 
basår 1354 1 693 2 264 2 264

Designutbildningar 258 202 212 212

Handvävsutbildningar 32 25 26 26

Vårdutbildningar 1284 1 502 1 669 1 669
Samhällsvetenskapliga
utbildningar 2195 2588

Totalt 12905 14 151 12 304 12 304

Totalt redovisar högskolan 2,8 förstahandssökande per ut-
bildningsplats. Det innebär en ökning med 0,6 förstahands-
sökande per utbildningsplats i jämförelse med 2003 (tabell 
12). Ökningen beror på fler förstahandssökande men även på 
färre nybörjarplatser.

Köns- och åldersfördelning

Högskolan i Borås verkar för att uppnå en jämn könsfördel-
ning. Andelen kvinnor på tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar är oförändrad 2004 i jämförelse med 2003 (ta-
bell 13). Det innebär att det är en fortsatt jämn könsfördel-
ning inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildnings-
områdena vid högskolan. Det visar att högskolan strävan att 
attrahera kvinnor till utbildningsområdet varit lyckosam.

Tabell 9: HST, HPR och Prestationsgrad per utbildningsområde

Utb. Omr HST HPR

2004
Prest.

grad HST HPR

2003
Prest.

grad HST HPR

2002
Prest.

grad HST HPR

2001
Prest.

grad

HJS 1573 1357 86% 1 886 1 455 77% 1 814 1 276 70% 1 484 1 110 75%

NaTe 1532 1276 83% 1 669 1 378 83% 1 603 1 326 83% 1 461 1 179 81%

Und 603 584 97% 676 636 94% 484 476 98% 400 364 91%

Övrigt 665 596 90% 742 642 87% 674 566 84% 653 576 88%

Design 105 77 73% 66 60 91% 66 61 92% 61 57 93%

Medicin 196 193 98% 194 176 91% 168 162 96%

Vård 689 639 93% 700 647 92% 582 562 97% 720 619 86%

Totalt 5 363 4 722 88% 5 933 4 994 84% 5 391 4 435 82% 4 779 3 905 82%
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Tabell 13: Könsfördelning per utbildningsområde

Utb omr HST

därav
HST

kvinnor

Andel
kvinnor

2004

Andel
kvinnor

2003

Andel
kvinnor

2002

Andel
kvinnor

2001

HJS 1 573 1 096 70% 67% 65% 66%

NaTe 1 532 717 47% 47% 47% 45%

Undervisning 603 536 89% 90% 92% 92%

Övrigt 665 522 78% 80% 82% 84%

Design 105 98 93% 94% 94% 96%

Medicin 196 155 79% 81% 83% 0%

Vård 689 599 87% 86% 88% 0%

Totalt 5 363 3 723 69% 69% 67% 67%

2003 ökade andelen män bland nybörjarna på sjuksköter-
skeutbildningen markant till 25 %. Högskolan noterar 
med glädje att trenden fortsätter och att andelen män bland 
nybörjarna på sjuksköterskeutbildningen var 25 % även för 
2004. Borås var härmed tredje bästa lärosäte i Sverige i detta 
avseende utan nyttjande av någon typ av kvotering.

Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är alltjämt skev 
med ett underskott av män. Andelen män inom lärarutbild-
ningen uppgår till 11 %, vilket är en ökning jämfört med 
2003. Högskolan arbetar aktivt med åtgärder för att attra-
hera fler män till lärarutbildningen. Exempel på åtgärder är 
mentorsgrupper för manliga studenter, att manliga studenter 
handleds av manliga lärarutbildare samt anpassning av utbild-
ningsutbudet. 

Tabell 14: Åldersstruktur 1

Kategori HST
Antal
indiv

Andel
indiv
2004

Andel
indiv
2003

Andel
indiv
2002

Andel
indiv
2001

Kvinnor under 25 1 414 2 170 19% 18% 18% 18%

Kvinnor 25 - 34 1 399 2 839 25% 24% 24% 24%

Kvinnor över 34 1 023 3 006 26% 29% 28% 28%

Män under 25 704 1 097 10% 10% 11% 12%

Män 25 - 34 685 1 362 12% 11% 11% 11%

Män över 34 280 873 8% 8% 7% 7%

Totalt 5 505 11 347 100% 100% 100% 100%
1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Tabell 15: Åldersstruktur1

Det kan konstateras att Högskolan i Borås lyckats väl med 
ambitionen att rekrytera studenter ur olika ålderskategorier. 
Andelen studenter äldre än 34 år var drygt en tredjedel år 
2004, vilket är en liten minskning jämfört med föregående 
år. Detta kan ses som en indikation på att Högskolans i Borås 
minskade utbud av fristående kurser, vilka främst attraherat 
studenter med arbetslivserfarenhet, haft påverkan på andelen 
äldre studenter. 

En öppen högskola

I linje med professionsuniversitetets målsättning om ökad 
mångfald har Högskolan i Borås arbetat för att uppfylla de 
ambitioner som formulerades i propositionen Den öppna 
högskolan. Högskolan i Borås kan se tillbaka på ett fram-
gångsrikt arbete inom flera av de områden som lyfts fram i 
propositionen. 

Att Högskolan i Borås lyckas rekrytera studenter som tradi-
tionellt inte genomför akademisk utbildning har särskild be-
tydelse då Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i landet som 
har den lägsta andelen individer som har examen från högre Tabell 12: Sökandetryck

Utbildningsprogram/kurser
Sökande
1:a hand

Ht 2004
1:a hand 
sök/plats

Sökande
1:a hand

Ht 2003
1:a hand 
sök/plats

Sökande
1:a hand

Ht 2002 
1:a hand 
sök/plats

Sökande
1:a hand

Ht 2001 
1:a hand 
sök/plats

Biblioteks- och infovetenskap 604 3,3 645 3,2 665 3,2 665 3,2

Ekonomutbildningar 607 2,8 686 3,1 654 2,5 654 2,5

Fastighetsmäklarutbildning 515 25,8 423 10,6 331 17,0 331 17,0

Systemarkitekturutbildning 31 0,6 21 0,7 45 1,2 45 1,2

Lärarutbildningar 353 1,8 318 2,1 415 2,1 415 2,1

Ingenjörsutbildningar + basår 272 0,8 320 0,6 379 0,8 379 0,8

Designutbildningar 258 12,9 202 10,1 212 11,0 212 11,0

Handvävsutbildningar 32 3,2 25 2,5 26 2,5 26 2,5

Vårdutbildningar 247 6,2 305 1,9 348 3,0 348 3,0

Samhällsvetenskapliga utbildningar 309 5,2 358 4,0

Totalt 3228 2,8 3 303 2,2 3 075 1,9 3 075 1,9
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utbildning. Det positiva resultatet för Högskolan i Borås 
baseras på att högskolan under lång tid initierat eller deltagit 
i projekt för ökad mångfald, motverkan av social snedrekry-
tering, bedömning av reell kompetens och rekrytering av nya 
studentgrupper. 

Ett exempel är samarbetet med stadsdelsnämnden Biskops-
gården i Göteborgs kommun. Samarbetet är långsiktigt och 
syftar till att stimulera och underlätta övergången till högre 
studier för dem som bor i Biskopsgården, inte minst för dem 
med invandrarbakgrund. Målet är att bl.a. genom högre 
utbildning underlätta inträdet på den svenska arbetsmarkna-
den. Under 2004 har detta samarbete stått som modell för ett 
liknande initiativ tillsammans med Borås Stad.  

Basår

I enlighet med förordningen (1992:819) om behörighetsgi-
vande förutbildning vid universitet och högskolor anordnar 
Högskolan i Borås basårsutbildningar. De omfattar ett års 
studier och ger behörighet till naturvetenskapliga/tekniska 
utbildningar vid högskolor och universitet. Basårsutbildning-
arna ger, om alla kurser är godkända, en garanterad plats på 
någon av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås. 
Högskolan i Borås anordnar två varianter av basår: 
 
• tekniskt basår 
• tekniskt/naturvetenskapligt basår

Tekniskt basår

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i 
matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturveten-
skapliga/tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. 
För att börja det tekniska basåret krävs grundläggande behö-
righet samt särskild behörighet Matematik B.

Tekniskt/naturvetenskapligt basår

Tekniskt/naturvetenskapligt basår omfattar ett års studier 
och ger behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi, för 
att kunna följa naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid 
högskolor och universitet. För att börja det tekniskt/natur-
vetenskapliga basåret krävs grundläggande behörighet samt 
särskild behörighet Matematik C.

Tabell 15: BasårTabell 16: Basår

År 2004 2003 2002 2001

Antal individer 175 172 200 253

HST 76 71 91 113

HPR 46 54 55 89

Prestationsgrad 61% 76% 61% 79%

Tabell 15 redovisar antalet studenter som deltagit i basårs-
utbildningar under 2004. Den tidigare negativa trenden av 
antalet helårsstudenter inom basårsutbildningen bröts och 
antalet ökade något. Det är positivt med tanke på det gene-
rellt vikande intresset för naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar. Av de 86 studenter som påbörjade tekniskt 
basår höstterminen 2003 har 68 studenter fortsatt att studera 
vid högskolan.

Akademiskt introduktionsår

Vid Högskolan i Borås erbjuds ett akademiskt introduktions-
år om 40 poäng. Det vänder sig till studenter som vill pröva 
på akademiska studier och inte uppfyller kraven på grundläg-
gande behörighet eller som av andra skäl tvekar att ta steget 
in i högskoleutbildning. Året består av ett antal kurser i 
bl.a. pedagogik, psykologi, filosofi, idé- och lärdomshistoria, 
matematik, svenska och engelska. IKT, Informations- och 
kommunikationsteknik (användning av högskolans datorer 
och träning i att söka och sovra information), svenska - både 
för studenter med annat modersmål och med svenska som 
modersmål, muntlig framställning samt engelska. 

Ett huvudsyfte med det akademiska introduktionsåret är att 
studenterna skall få bekräftelse på sin förmåga att bedriva 
akademiska studier. För att kunna ge studenter som klarat 
av det akademiska introduktionsåret en möjlighet till vidare 
högskolestudier, har ett antal platser reserverats på utbild-
ningar som kräver grundläggande behörighet. Det akade-
miska introduktionsåret har varit framgångsrikt när det gäller 
att rekrytera studenter med annan etnisk bakgrund än svensk 
samt att få dem att fortsätta med akademiska studier. 

Den tredje omgången av det Akademiska introduktionsåret 
avslutades våren 2004. Antalet studenter uppgick till 35 
varav 21 valde att utnyttja garantiplatsen och studera vidare 
på högskolan. Högskolans i Borås styrelse har beslutat om 
en övergripande utvärdering av programmet innan en ny 
omgång eventuellt startar 2005. 

Rekryteringsprojekt med folkhögskolor i Sjuhärad

Ett annat projekt för att finna vägar till breddad rekrytering 
startades under 2004 i samverkan med tre folkhögskolor i 
Sjuhärad. De studerande erbjöds att, under den sista termi-
nen på folkhögskolan, pröva på kurser vid högskolan paral-
lellt med sina ordinarie studier. Målet med projektet var att 
motivera de studerande till fortsatt högskoleutbildning. 

Utvärderingen av projektet visar ett positivt resultat. Drygt 
hälften av deltagarna har sökt och kommit in på fortsatta 
studier på högskolenivå. Projektet kommer att fortsätta 2005.
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Studentsupport 

Kopplat till nya studentgrupper följer behov av att utveckla 
nya och pedagogiska stödfunktioner.  Med stöd från bl.a. Re-
kryteringsdelegationen har Högskolan i Borås byggt upp ett 
studentsupportcenter, som nyligen organisatoriskt samord-
nats med högskolans bibliotek till en samlad miljö för biblio-
tek & läranderesurser. Studentsupport erbjuder högskolans 
studenter stöd i engelska, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 
röst, tal och kommunikation samt svenska som andra språk.  
Workshops i engelska har erbjudits vid fyra tillfällen. 

Utöver detta finns Studenthälsan som ett stöd för studentens 
fysiska och psykiska hälsa. Genom tillgång till kurator, stu-
dentpräst, sjuksköterska och handikappsamordnare erbjuds 
studenterna hjälp i svåra situationer. I likhet med samhället i 
stort märks det tydligt att andelen studenter som drabbas av 
depression och utbrändhet ökar. För att möta de behoven har 
högskolan startat ett arbete för att förstärka dessa funktio-
ner och för att skapa en ökad synlighet och tillgänglighet av 
Studenthälsans verksamhet.

Invandrarakademien

Invandrarakademien i Borås är ett samarbetsprojekt mellan 
Högskolan i Borås, Sjuhärads kommunalförbund, Flykting-
mottagningen i Borås, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbild-
ningen i Borås samt Industri- och Handelsklubben i Borås, 
vars syfte är att tillvarata utländska akademikers kompetens 
och öka deras anställningsbarhet till gagn för dem själva och 
för det svenska samhället. Under 2004 har Invandrarakade-
mien öppnat en filial i Dalsland. 

I samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet erbjuds 
studenterna praktikplatser, trainee-anställningar och i vissa 
fall verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver får de person-
ligt mentorskap, komplettering till svensk akademisk examen, 
och stöd i att utveckla en personlig meritportfölj. 

Tabell 16: Antal sökande och antagna till Invandrarakademien

År 2004 2003 2002

Antal sökande 72 63 60

Antagna 51 32 22
Varav andel kvinnor 75% 56% 36%

Tabell 17: Antal sökande och antagna till invandrarakademin

Efterfrågan på Invandrarakademiens utbildningar har varit 
hög. Av de studenter som antogs 2002 och 2003 har 16 
erhållit anställning, medan 28 studenter kompletterar sin 
akademiska examen till en högre nivå. Invandrarakademiens 
tidigare och nuvarande studenter representerar totalt 40 olika 
länder från alla världsdelar.

Kombinationsutbildningar 

Riksdagen beslöt i juni 2004 om att tillfälligt utöka använd-
ningen av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Beslutet 
innebar att samtliga universitet och högskolor fått i uppdrag 
av regeringen att under hösten 2004 och hela 2005 anordna 
så kallade kombinationsutbildningar. Satsningen innebär 
kompetensutveckling genom utbildning för personer som 
är anställda i verksamhet som finansieras av kommun eller 
landsting inom områdena vård, skola och omsorg. Satsningen 
är rikstäckande och omfattar 6 000 personer som skall bere-
das möjlighet att med rekryteringsbidrag studera på halvtid 
inom kommunal vuxenutbildning eller vid ett universitet 
eller högskola. Rekryteringsbidraget beviljas av CSN. 

Vid Högskolan i Borås har 4 studenter deltagit i kombina-
tionsutbildningar under hösten 2004. Högskolan har inte 
anordnat några särskilda kurser utan alla studenterna har 
deltagit i redan befintliga kurser/utbildningar. 

Validering av reell kompetens 

Under 2004 har Högskolan i Borås fortsatt att utveckla meto-
derna för och arbetssättet kring validering av reell kompetens. 
En första granskning av de ärenden där reell kompetens åbe-
ropats har gjorts centralt, där antagningsenheten tillsammans 
med centrala studievägledningen definierat vilka behörigheter 
som ska bedömas. I de fall där bedömningen avsett grundläg-
gande behörighet har studenten kallats till prov i svenska och 
engelska. I de ärenden där ett beslutsunderlag inte har kunnat 
fastställas efter första granskningen, har ärendena sänts vidare 
till respektive institution för bedömning. 

Även VHS har utvecklat sin hantering av ärendena, vilket 
underlättat högskolornas hantering, bl. a. genom att endast 
de ärenden där studenten inte på annat sätt är behörig gått 
vidare till respektive högskola. Beslut om reell kompetens 
avseende tillträde har fattats vid valideringsnämndens möten. 
Inför höstantagningen 2004 behandlades 123 ärendeposter 
avseende tillträde till kurs och ungefär 250 ärendeposter 
avseende programutbildningar. 

Under 2004 har även arbetet med validering av reell kompe-
tens avseende tillgodoräknande ökat vid Högskolan i Borås. 
Metoder för validering avseende tillgodoräknande har börjat 
utarbetas och rutiner för ärendegång diskuterats. Inom lärar-
utbildningen har ett 30-tal studenter validerats avseende reell 
kompetens, varav den största delen är en grupp barnskötare, 
som genom en kombination av uppdragsutbildning, valide-
ring och kompletterande studier strävar mot en lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år. 
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Distansutbildning och flexibelt lärande

Högskolan i Borås har ett flertal kurser och program som 
möjliggör en mer flexibel studiegång. Högskolans styrelse 
fattade ett policybeslut att utbudet av flexibla kurser bör 
utgöra 10 % av hela högskolans utbud 2005. Detta är ett 
led i högskolans strategi att kunna ta ett aktivt ansvar för 
kompetensutveckling och fortbildning inom ramen för ett 
livslångt lärande. Den flexibla studiegången innebär att icke 
traditionella kategorier av studenter, t.ex. yrkesarbetande, ges 
bättre förutsättningar att bedriva högre studier. 

Kurser med lägre studietakt än helfart

Tabell 17 indikerar att högskolans ambition att anpassa 
utbildningsutbudet efter ersättningsnivån fått konsekvenser 
för kurser med lägre studietakt än helfart. Enligt tabell 17 har 
antalet kurser med lägre studietakt än helfart minskat med 93 
kurser 2004. Antalet HST har däremot minskat med enbart 
10 % vilket är i paritet med högskolans övriga neddragning. 

Tabell 17: Kurser med lägre studietakt än helfart

År 2004 2003 2002 2001

Antal kurser 246 339 306 234

Antal HST 972 1082 1042 776

Antal HPR 709 781 645 529

Prestationsgrad 73% 72% 62% 68%

Tabell 18: Kurser med lägre studietakt än helfart

Distansutbildning

Tabell 18-19 visar entydigt att högskolans satsning på dis-
tansutbildningar fått genomslag. Beräknat på antalet helårs-
studenter ökar distansutbildningarna jämfört med 2003 och 
utgör 7 % av högskolans totala antal. 

Tabell 18: Distansutbildning, program

År 2004 2003 2002 2001

Antal HST 253 171 136 104

Antal HPR 195 126 95 80

Prestationsgrad 77% 74% 70% 77%

Tabell 19: Distansutbildning, program

Tabell 19: Distansutbildning, kurser

År 2004 2003 2002 2001

Antal kurser 67 62 46 34

Antal HST 137 237 213 118

Antal HPR 102 125 84 55

Prestationsgrad 74% 53% 39% 47%

Tabell 20: Distansutbildning, kurser

Av tabellerna 18 och 19 framgår att prestationsgraden ökat 
under 2004. En bidragande anledning till den ökande presta-
tionsgraden är att distanspedagogiken kontinuerligt utvecklas.

Nätuniversitetet 

En del i arbetet mot en öppen högskola har varit den utveck-
ling som skett inom distansutbildningsområdet. Flera av hög-
skolans distanskurser är nationellt unika och svarar mot ett 
stort behov och intresse från individer från hela Sverige. De 
senaste årens kvantitativa ökning av såväl antalet distanskurser 
som studenter vid Högskolan i Borås skall ses som ett led i att 
göra högskolan tillgänglig för individer som annars inte skulle 
kunna bedriva högre studier. Högskolans i Borås distansut-
bildningar har i hög grad skett inom ramen för Nätuniversite-
tet. Totalt presterade högskolan 278 HST och 211 HPR inom 
Nätuniversitet (tabell 20). De särskilda medel som ställdes till 
högskolans förfogande har kunnat utnyttjas fullt ut.

Högskolans utvecklingskostnader för ett program eller en 
kurs inom ramen för Nätuniversitetet varierar beroende på 
om det är en anpassning av befintlig utbildning eller en helt 
nyutvecklad kurs. Kostnaderna för en anpassning av befintlig 
utbildning uppskattas till 25 tkr/poäng, medan en ny utbild-
ning antas kosta 40 tkr/poäng.

2004 2003 2002

Utbildnings-
område HST HPR

Prest.
grad HST HPR

Prest.
grad HST HPR

Prest.
grad

HJS 6 13 217% 119 50 42% 68 12 18%

NaTe 34 18 53% 13 7 54% 9 3 30%

Övrigt 136 108 79% 100 48 48% 13 4 30%

Design 13 4 31% 0 0 0% 0 0 0%

Medicin 8 4 50% 2 2 83% 2 1 92%

Vård 81 64 79% 42 31 72% 22 11 49%

Totalt 278 211 76% 276 138 50% 113 31 27%

Tabell 21: NätuniversitetetTabell 20: Nätuniversitetet
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Tabell 21: Utvecklingskostnader nätuniversitetet  
per kurs/program

Antal kurser Antal

Genomsnittliga
utvecklingskostnader per 
kurs/program (uppskattade)

Nya kurser 3 40 tkr/poäng

Anpassade kurser 16 25 tkr/poäng

Nyutvecklade program 0 40 tkr/poäng

Anpassade program 0 25 tkr/poäng

De gemensamma utvecklingskostnaderna för distansutbild-
ning uppskattades till 2 600 tkr för 2004. Kostnaderna rym-
mer i huvudsak licenser, lärarstöd samt driftskostnader för 
högskolans Hi-techsal.

Tabell 22: Gemensamma utvecklingskostnader nätuniversitetet

Tkr Kostnader (uppskattade)

För lärosätet gemensamma åtgärder 
för nätuniversitetskurser 2 600

”Bättre-konceptet”

I enlighet med intentionerna i Bjertorpsdeklarationen har 
Högskolan i Borås i samarbete med Högskolan i Trollhät-
tan/Uddevalla och Högskolan i Skövde genomfört distans-
utbildningar enligt modellen ”Bättre-konceptet”. Kurserna 
riktar sig främst till anställda i företag, organisationer och 
förvaltningar. Kurserna utvecklas efter behovsanalys och har 
starkt fokus på reella förbättringar på studentens arbetsplats 
under kursens gång. Genom att utnyttja Internet, telebild 
och video-streaming ges kursdeltagaren stor flexibilitet i tid 
och rum. Minst 60 % av en kurs examineras genom för-
bättrings- eller utvecklingsarbete i den egna organisationen. 
Kurserna har även varit framgångsrika i rekryteringen av nya 
målgrupper.

Kurser utan fysiska sammankomster

Antalet kurser utan fysiska sammankomster avvecklades 
under 2004 eftersom genomströmningen av studenter var 
låg. Redovisade helårsprestationer utgörs av tidigare antagna 
studenter som slutfört kurserna under 2004. 
 
 Tabell 23: Kurser utan fysiska sammankomster

År 2004 2003 2002 2001

Antal kurser 14 19 19 10

Antal HST 0 111 138 62

Antal HPR 7 44 36 21

Prestationsgrad - 40% 26% 34%
 

 

Tabell 24: Kvällskurser

År 2004 2003 2002 2001

Antal kurser 89 113 93 95

Antal HST 323 534 500 376

Antal HPR 251 343 262 244

Prestationsgrad 78% 64% 52% 65%

Tabell 25: Kvällskurser

 
 
Tabell 25:  Veckoslutskurser 
 

År 2004 2003 2002 2001

Antal kurser 19 36 35 31

Antal HST 50 114 154 162

Antal HPR 42 101 119 123

Prestationsgrad 84% 89% 77% 76%

Tabell 26: Veckoslutskurser

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning syftar till att höja kunskapsnivån i 
det omgivande samhället och högskolan bidrar därmed till 
kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Högskolan i 
Borås ger uppdragsutbildningar främst till närregionen men 
även till vissa aktörer regionalt och nationellt. Merparten av 
högskolans uppdragsutbildningar ges inom vård- och utbild-
ningsområdet.

Viss utbildning sker som Kvalificerad Yrkesutbildning (KY). 
Det totala utfallet för de utbildningar som ger högskolepoäng 
framgår av tabell 26.

Tabell 26:  Antal HST och HPR för poänggivande  
uppdragsutbildning

År 2004 2003 2002 2001

Antal HST 142 196 192 191

Antal HPR 102 201 175 183

Prestationsgrad 72% 102% 91% 96%

Tabell 27: Antal HST och HPR poänggivande uppdragsutbildning

Andelen poänggivande uppdragsutbildning, mätt i HST, har 
minskat sedan föregående år. Helårsprestationen har minskat 
med 28 % jämfört med föregående år. Det finns flera anled-
ningar till detta.  En är att Institutionen för vårdvetenskap 
har utökat antalet platser i ordinarie utbildning till sjukskö-
terska vilket inneburit att färre platser säljs som uppdragsut-
bildning. En annan orsak är att det ekonomiska läget i både 
kommuner och landsting resulterar i färre köp av poäng-
givande uppdragsutbildningar. Prestationsgradens variation 
jämfört med 2003 förklaras dels av att vissa utbildningar 
löper över årsskiftet, dels av individuellt ointresse av formell 
examination. Det sistnämnda gäller främst inom områden 
utan legitimationskrav. 
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Tabell 27: Uppdragsverksamhet inom grundläggande högskoleut-
bildning

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 218 1 141
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 13 883 18 314 15 213 67 583

Intäkter av bidrag 7 397 2 012 2 035 703

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 21 280 20 326 17 466 69 427

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -12 836 -12 513 -11 366 -46 206

Kostnader för lokaler -946 -1 254 -1 044 -11 108

Övriga driftkostnader -7 079 -5 896 -3 494 -8 785

Finansiella kostnader -3 0 0 -314
Avskrivningar och 
nedskrivningar -427 -632 -344 -3 155

Summa verksamhetens 
kostnader -21 291 -20 295 -16 248 -69 568

Verksamhetsutfall -11 31 1 218 -141
Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag 2 435 2 885 0 0

Lämnade bidrag -2 435 -2 885 0 0

Saldo 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -11 31 1 218 -141

Tabell 5: Uppdragsverksamhet inom grundläggande 
högskoleutbildning

Intäkterna för högskolans uppdragsutbildning ökade med 
954 tkr vilket motsvarar 5 %. Kostnaderna ökade med 996 
tkr vilket motsvarar 5 %. Uppdragsutbildningen visar därmed 
ett negativt resultat med 11 tkr för 2004. 

Omsättningen för uppdragsutbildningen har under perioden 
2001–2004 varit relativt konstant, men i förhållande till den 
grundläggande högskoleutbildningen totalt har uppdragsut-
bildningens andel sjunkit. I redovisningen matchas intäkterna 
med upparbetade kostnader vilket innebär att endast avslu-
tade projekt påverkar årets kapitalförändring.

Centrum för skolutveckling

Centrum för skolutveckling (CSU) är ett samarbetsforum där 
regionens kommuner tillsammans med högskolan stimulerar 
kompetens- och skolutveckling i olika former. I CSU-rådet 
finns idag åtta kommuner i Sjuhäradsbygden representerade 
samt företrädare för Alingsås, Göteborgs Stad Biskopsgården, 
och Varberg samt fackliga företrädare för Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund. Tillsammans representerar CSU-rådet 
samtliga skolformer inklusive den fristående skolan. 

CSU har en omfattande uppdragsdel i sin verksamhet i form 
av högskolekurser, seminarier, handledning och utvärdering. 
Speciellt finns ett stort intresse för kompetensutveckling 
inom specifika ämnesområden för lärarutbildning. Uppdrags-
utbildningar som genomförs sker efter en dialog med berörda 
skolor eller dess företrädare utifrån de utvecklingsbehov som 
finns på den enskilda enheten eller på kommunnivå. 

CSU har under kalenderåret utökat sitt nätverk såväl natio-
nellt som internationellt. Med myndigheten för skolutveck-
ling har ett utökat samarbete påbörjats för att stärka skolut-
veckling såväl regionalt som nationellt. Internationellt har 
EU-projektet, EU-MAIL, om individualiserad undervisning 
och lärande startats upp. Under detta år har SIDA beviljat 
medel för att dels planera ett forskningsprojekt om barnets 
rättigheter i samverkan med institutioner i Costa Rica, dels 
att delta i den Globala skolans projekt i Kina.
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Högskolan i Borås har under ett antal år arbetat med att 
koncentrera forskningsresurserna till ett antal starka profilom-
råden. Vid högskolan finns två etablerade nationellt ledande 
forskningsområden nämligen textil och design samt biblio-
teks- och informationsvetenskap.  Utöver dessa områden har 
högskolans övriga institutioner preciserat ett antal forsknings-
profiler med stark koppling till olika professionsområden och 
med nationell, regional och lokal förankring. Exempel på 
detta är den forskningssatsning med anknytning till lärarut-
bildningen som påbörjades under 2003 och intensifierades 
2004. Tre professorer i pedagogik, med olika inriktning 
och ansvarsområden vad gäller forskningen, har anställts.  
Satsningen som gjorts är i linje med högskolans uppdrag att 
utveckla forskning med inriktning mot lärarutbildning. 

Profileringsarbetet har under år 2004 intensifierats och lagt 
fokus på två samverkande nivåer. En första nivå utgörs av 
forskningsgrupper och projekt på institutions-/områdesnivå. 
Den andra nivån innebär att, med utgångspunkt i befintliga 
och etablerade forskningsmiljöer, utveckla bredare forsk-
ningsteman med kopplingar till, och deltagande från, flera 
av högskolans områden. Här ingår även samarbeten med 
andra svenska och internationella lärosäten, forskningsinsti-
tut, näringsliv och offentlig verksamhet jämte andra externa 
samarbetspartners. Exempel på bredare forskningsteman är 
Smarta textilier, Co-design, Energisystem och miljö, E-care 
och nya arbetsformer inom vård och omsorg, Lärande och in-
formationssökning samt Kvalitetsdriven logistik och handel. 
Karaktäristiskt för dessa teman är att de ligger i framkanten 
av den teknologiska utveckling som sker inom respektive 
område. 

Det strategiska ansvaret för forskning och forskarutbildning 
vid högskolan har vicerektor för forskning. FoU-nämnden 
och Lärarutbildningsnämnden ansvarar för fördelning av 
medel för forskning och forskarutbildning samt för kvalitets-
säkring av området. Under året har FoU-nämnden fördelat 
sammanlagt 27 980 tkr till forskning och forskarutbildning 
vid högskolans institutioner, medan Lärarutbildningsnämn-
den fördelat  3 669 kr till forskning och forskarutbildning 
med koppling till lärarutbildningen. 

Resurser och finansiering

Högskolans resurser för forskning, forskarutbildning och 
uppdragsforskning har ökat under 2004. Intäkterna ökade 
med 3 914 tkr vilket motsvarar 7 %. Anslagen ökade med 
941 tkr och den externa finansieringen ökade med 2 973 
tkr. Det motsvarar en ökning med 28 % av andelen externa 
medel. Kostnaderna ökade med 5 541 tkr vilket motsvarar en 
ökning med 10 %. 
 
När det gäller 2004 har externa resurser för forskning med 
anknytning till lärarutbildningen ökat markant. Idag deltar 
professorer, lektorer och doktorander i inte mindre än 10 
externfinansierade forskningsprojekt med inriktning förskola, 
skola och lärarutbildning. 

Tabell 28: Forskning och forskarutbildning inkl. uppdragsforskning

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 31 925 30 984 26 120 14 000
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 6 128 5 209 2 594 5 566

Intäkter av bidrag 21 753 19 699 15 994 18 345

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 59 806 55 892 44 708 37 911

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -46 409 -41 920 -34 081 -27 336

Kostnader för lokaler -1 350 -1 183 -1 734 -1 564

Övriga driftskostnader -10 247 -9 948 -9 46 -8 294

Finansiella kostnader 0 0 0 0
Avskrivningar och 
nedskrivningar -1 835 -1 249 -809 -729

Summa verksamhetens 
kostnader -59 841 -54 300 -46 088 -37 923

Verksamhetsutfall -35 1 592 -1 380 -12

Årets kapitalförändring -35 1 592 -1 380 -12

Forskning 
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Av den totala forskningsfinansieringen utgör andelen anslag 
53 % och andelen extern finansiering 47 %. Anslagsfinansie-
ring har sjunkit från 58 % år 2002 till 53 % år 2004. 2001 ej 
jämförelsebar p.g.a Vårdutbildningens regionuppdrag.

Jämfört med delårsrapportens prognos uppvisar högskolans 
utfall 2004 inte några större avvikelser ifrån prognos avseende 
forskning och forskarutbildning eller uppdragsforskning på 
total nivå. Inom verksamhetsområdet Forskning och fors-
karutbildning redovisar högskolan större avgiftsintäkter och 
mindre bidragsintäkter än prognostiserat.

Tabell 29: Forskning och forskarutbildning exklusive uppdrags-
forskning

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 31 925 30 984 26 112 13 986
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 5 820 4 674 2 030 4 952

Intäkter av bidrag 21 623 19 571 15 970 18 264

Finansiella intäkter 0 0 0 0
Summa verksamhetens 
intäkter 59 368 55 229 44 112 37 202

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -46 024 -41 382 -33 663 -26 808

Kostnader för lokaler -1 343 -1 175 -1 721 -1 551

Övriga driftskostnader -10 196 -9 813 -9 354 -8 217

Finansiella kostnader 0 0 0 0
Avskrivningar och 
nedskrivningar -1 827 -1 249 -799 -719
Summa verksamhetens 
kostnader -59 390 -53 619 -45 537 -37 295

Verksamhetsutfall -22 1 610 -1 425 -93

Årets kapitalförändring -22 1 610 -1 425 -93

 

Uppdragsforskningen vid Högskolan i Borås är fortfarande 
av mindre omfattning. Intäkterna minskade marginellt under 
2004. I linje med professionsuniversitetskonceptet är ambi-
tionen att verksamheten ska expandera framöver.

Tabell 30: Uppdragsforskning

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 8 14
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 308 535 564 614

Intäkter av bidrag 130 128 24 81

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 438 663 596 709
Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -385 -538 -418 -528

Kostnader för lokaler -7 -8 -13 -13

Övriga driftskostnader -51 -135 -110 -77

Finansiella kostnader 0 0 0 0
Avskrivningar och 
nedskrivningar -8 -10 -10 -10

Summa verksamhetens 
kostnader -451 -691 -551 -628

Verksamhetsutfall -13 -28 45 81

Årets kapitalförändring -13 -28 45 81

Publikationer

Under år 2004 publicerade högskolans forskare 86 artiklar 
i internationellt erkända vetenskapliga publikationer med 
peer-reviewsystem. Under år 2004 har högskolan utarbetat 
ett nytt kategoriseringssystem för publikationer. Syftet med 
kategoriseringen är att på ett rättvisande sätt kunna redovisa 
forskningsaktivitet även för konstnärlig verksamhet samt 
projekt som redovisas i annan form än artiklar i vetenskapliga 
publikationer. Detta har fått till följd att det inte är möjligt 
att entydigt göra jämförelser med tidigare års redovisning 
av publikationer. Det totala antalet publikationer har ökat 
markant under året.

Tabell 31: Publikationer

Publikationer 2004 2003 2002 2001

Referee-artiklar 86 86 85 79

Konferensbidrag 151

Övriga artiklar och rapporter 57

Utställningar 12

Övriga antal 16 155 84 125

Publikationer totalt 322 241 169 204
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Forskarutbildning

Högskolan genomför forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete inom flera professions- och ämnesområden. I samarbe-
te med Göteborgs, Karlstads samt Växjö universitet bedriver 
högskolan, genom särskilda avtal, forskarutbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap, vård- och omvård-
nadsvetenskap samt utbildningsvetenskap. 

Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås uppgick år 
2004 till 129 individer. Andelen kvinnor utgör 57 %, vilket 
är en liten ökning jämfört med föregående år. Av det totala 
antalet forskarstuderande innehar 47 personer doktorandan-
ställning medan resterande bedriver sina forskarstudier inom 
ramen för sin adjunktsanställning. Det har varit högskolans 
uttalade ambition att större delen av de forskarstuderande 
skall ha anställning som doktorand vilket återspeglas i ök-
ningen av antalet anställningar.

Tabell 32: Forskarstuderande Högskolan i Borås

Forskarstuderande 2004 2003 2002 2001
Totalt antal 
forskarstuderande 129 115 109 82

Antal kvinnor 74 63 58 38

Andel kvinnor 57% 55% 53% 46%

Antal doktorandtjänster 47 42 29 15

Nya under året 8 15 20 11

Disputerade under året 8 4 3 5

Licentierade under året 5 4 0 0

Tabellen inkluderar de doktorander och adjunkter som be-
driver forskarutbildning till en omfattning av minst 40 % av 
heltidstjänst 2004. Under året har 8 personer disputerat och 
5 personer avlagt licentiatexamen.

Högskolan deltar med doktorander i de nationella forskarsko-
lorna i Didaktik, Utbildningsvetenskap, Materialteknik och 
Språkteknologi samt i den nordiska forskarskolan NORS-
LIS (Nordic Research School in Library and Information 
Science).

En viktig satsning i strävan att bygga upp en kvalificerad 
forskningsmiljö i linje med professionsuniversitetsidén har va-
rit bildandet av en högskolegemensam verksamhet benämnd 
Doktorsutbildning vid Högskolan i Borås. Verksamheten är ett 
gemensamt organ för de aktiviteter som riktar sig till samtliga 
forskarstuderande som är knutna till Högskolan i Borås. Ett 
huvudsyfte med Doktorsutbildning vid Högskolan i Borås var 
inledningsvis att såväl innehållsmässigt som organisatoriskt 
konkretisera tankarna på en professionsinriktad doktors-
utbildning. Under 2004 har fokus legat på anordnande av 

gemensamma doktorandkurser och på uppbyggnaden av en 
organisation av forskarskoletyp.
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Omvärldssamverkan

Samverkan och partnerskap med arbetslivet utgör det 
bärande elementet i högskolans strategi att utvecklas till ett 
professionsuniversitet. Högskolans samverkan präglas av ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte och engagemang.

Högskolans professionsuniversitetskoncept förutsätter också 
att det sker en extern relevansbedömning av högskolans verk-
samhet, t. ex. i form av extern representation i högskolans 
beslutande och rådgivande organ. Ett annat viktigt inslag är 
dock att främja den formella och informella dialog och inter-
aktion som bedrivs i den dagliga verksamheten. Formerna för 
denna interaktion kan variera beroende på institution/enhet, 
liksom målområdet som kan vara lokalt, regionalt, nationellt 
eller internationellt. 

Omvärldssamverkan vid Högskolan i Borås är väl integrerad i 
utbildning och forskning. Det högskoleövergripande ansvaret 
för kontakterna med omvärlden och de olika verksamhe-
ternas externa kontakter har vicerektor för samverkan och 
samverkansavdelningen vid gemensamma förvaltningen. Det 
högskolegemensamma samverkansarbetet har under 2004 
fokuserats kring:

• Projekt Campus Sjuhärad som genomförs i samverkan med 
Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och 
med stöd från Samverkansdelegationen. Projektet syftar till 
att skapa och vidareutveckla kunskapsmiljöer för forskning 
och utbildning med uppgiften att bidra till Sjuhärads ekono-
miska och kulturella utveckling. 

• CINT (Centrum för interkulturell kommunikation) som 
har i uppgift att bedriva uppdragsutbildningar och certifie-
ringsutbildningar i affärsspråk och interkulturell kommuni-
kation riktad mot näringslivet. 

• Information via webb och broschyrer samt föreläsnings- 
och programverksamhet. Två exempel är de s.k. filosofi- och 
designcaféerna som lockat en stor publik. 

• Bildandet av Högskolan i Borås Holding AB.

• Gemensam marknadsföring av högskolans kompetens och 
resurser för uppdragsutbildningar och förbättring av interna 
rutiner och riktlinjer för uppdragsverksamhet. 

• Införandet av en kontaktdatabas för omvärldskontakter.

Utöver ovanstående har Högskolan i Borås deltagit i olika 
partnerskap och projektgrupper. Ett exempel är högskolans 
medverkan i såväl Västra Götalands som Sjuhärads tillväxt-
program. Andra exempel är det regionala tillväxtcentret 
ESPIRA - Tillväxtcenter Sjuhärad, till vilket högskolan bl.a. 
bidragit genom inrättandet av Centrum för entreprenörskap 
och affärsdesign (CEA). CEA arbetar med olika attitydpåver-
kande insatser inom högskolan samt driver en förinkubator 
för studenter och lärare med kommunen.

Vid Högskolan i Borås finns flera centrumbildningar med fö-
reträdare för såväl högskolan som omvärlden. En viktig sam-
arbetsresurs är studenterna. Enligt en undersökning genom-
förs mer än 60 procent av högskolans examensarbeten och 
C/D-uppsatser i samverkan med det omgivande samhället, 
ofta på direkt uppdrag av externa parter. Fadderföretag och 
arbetsplatsförlagda studier är andra former för samverkan. 

För att ytterligare utveckla högskolans samverkansverksamhet 
och skapa bryggor mellan högskolans forskning, ESPIRA 
och det regionala näringslivet har ett förslag utvecklats om 
ett projektcentrum som bl. a. skulle erbjuda studenter och 
företag mera strukturerade former för kunskapsutveckling 
och överlämnande. 

Ett annat framgångsrikt exempel är Stickakademien som drivs 
av Högskolan i Borås i samarbete med textilföretag i Gällstad 
och med stöd från Leader plus. I Stickakademien får design-
studenter pröva sina idéer i industriell miljö samtidigt som 
företagen kommer i kontakt med ung och modern design.

Gemensamma 
områden
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Bjertorpsdeklarationen

Bjertorpsdeklarationen syftar till att stärka och vidareutveckla 
samarbetet mellan högskolorna i Borås, Skövde och Troll-
hättan/Uddevalla vad gäller bredden i utbildningsutbudet 
och samutnyttjandet av resurser för att möta studenternas 
efterfrågan och omvärldens krav på kvalificerad utbildning. 
Samarbetet inleddes hösten 2004.

Vid de tre lärosätena finns dels utbildningar av samma slag, 
som till exempel lärarutbildning och ingenjörsutbildningar, 
dels utbildningar som är unika för varje lärosäte. Samarbetet 
ska leda till att lärosätena får ökade möjligheter att profilera 
sig samtidigt som högskoleutbildningen totalt sett i regio-
nen ökar i bredd och tillgänglighet. De tre högskolorna kan 
exempelvis tillsammans erbjuda ett stort antal specialistut-
bildningar för sjuksköterskor genom att varje högskola ger 
vissa inriktningar. 

Ett annat prioriterat område är samverkan kring internatio-
nalisering och rekrytering av utländska studenter. Samarbetet 
förväntas också leda till att de sammanlagda resurserna i form 
av olika kompetenser, utrustningar, lokaler och nätverk kan 
användas mer effektivt. Högskolorna planerar till exempel att 
samverka kring antagningen av studenter.

Internationalisering

Under 2003-2004 har internationaliseringssatsningarna 
liksom tidigare fokuserats på studentmobilitet, lärar- och 
forskarutbyten, forskningssamverkan inom högskolans profil-
områden och samverkan för utveckling av utbildningar inom 
högskolans profilområden. 

Genom ett medvetet samarbetet med universitet inom ramen 
för olika utbytesprogram har antalet utresande lärare och 
studenter ökat. Under perioden 2003-2004 har ett flertal nya 
avtal, främst Erasmus-avtal, tecknats med andra lärosäten. 

Ett viktigt led i kvalitets- och utvecklingsarbetet vid högsko-
lan sker genom det Internationellt rådet. Internationella rådet 
sammanträder 3-4 gånger per termin och består av företrä-
dare för näringsliv, studentkår och samtliga institutioner. 
Därutöver finns internationaliseringsgrupper för samordning 
vid respektive institution.

Under våren 2004 utvärderades högskolan av Europeiska 
Kommissionens ECTS/DS-utvärderare. Utvärderingen kom-
mer att vara vägledande för högskolans arbete med Bologna-
processen och kan ligga tillgrund för en ansökan om ECTS 
label. Vidare genomförde högskolan ett seminarium om 
Bolognaprocessen under 2004.

Under 2004 har Högskoleverkets kvalitetsvärdering av inter-
nationalisering av grund- och forskarutbildning vid svenska 
universitet och lärosäten genomförts. Rapporten  innehåller 

många tänkvärda iakttagelser och synpunkter och kommer 
att användas för att utveckla och kvalitetsäkra internationali-
seringsarbetet vid Högskolan i Borås.

Högskolan är dessutom ett av fem lärosäten som deltar i pro-
jektet ”Erasmuslyftet”. Projektet syftar till att öka det svenska 
deltagandet i Erasmusprogrammet. Deltagarna i projektet är 
de fem lärosäten som har ansetts ha bäst potential för ökning 
inom Erasmusprogrammet. 

I november 2004 nominerades ett samarbete med Linköpings 
universitet och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla inom 
programmet Leonardo da Vinci till ett hedersomnämnande 
för väl genomfört projektarbete. 

Högskolans satsning på samarbete med Indonesien fick under 
2004 ökat genomslag med flera lärar- och studentutbyten 
som följd. Det kontaktseminarium som genomfördes i Costa 
Rica, Kuba och Mexiko hösten 2003 har också börjat ge 
resultat i form av samarbetsavtal, student- och lärarutbyten. 
De fem Minor Field Studies stipendier (MFS) som högsko-
lan erhöll 2004 har varit av betydelse för samarbetet med 
Latinamerika.

Högskolan i Borås deltar sedan länge också i flera nordiska 
nätverk med stödfinansiering av Nordiska Ministerrådet. 

Studentmobilitet

Målet för högskolans internationaliseringspolicy är att 20 % 
av programstudenterna skall delta i internationella utbyten 
under sin studietid. Under perioden 2003-2004 har högsko-
lan genomfört  satsningar på informationskampanjer som 
beskriver möjligheterna till utlandsstudier för studenter både 
inom ramen för utbytesprogram, men även som s.k. free 
movers.

Högskolan har även utvecklat sin hemsida på internet. Utför-
lig information ges om kursutbud, kontaktpersoner och om 
möjligheterna till utlandsstudier för studenter. Den engelska 
delen av webbplatsen innehåller praktisk information för 
inresande studenter som har för avsikt att söka till högskolan. 
Högskolan använder det elektroniska utvärderingsredskapet 
STARS för att hämta kunskap och förslag om förbättringar 
om studenters behov i samband med internationell mobilitet. 

Under perioden har intresset för utlandsstudier tilltagit bland 
studenterna och studentmobiliteten uppvisar en ökande 
trend (tabell 33). Antalet utresande studenter inom program-
met Erasmus har stigit och genom programmet Leonardo da 
Vinci har högskolan nått nya studentgrupper. Samarbetena 
med lärosäten i utvecklingsländer inom programmet Lin-
naeus - Palme har ökat och ett flertal studenter har utnyttjat 
möjligheten att bedriva fältstudier i dessa länder som delar av 
sina examensarbeten.
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Tabell 33: Studentmobilitet

År 2004 2003 2002 2001

Inresande 125 94 85 64

Utresande 80 77 55 61

Totalt 205 171 140 125

Tabell 33: Studentmobilitet

Tabell 33 visar enbart studenter inom ramen för olika 
utbytesprogram. Studenter som gjort företagsförlagd praktik 
med stipendium från programmet Leonardo da Vinci samt 
studenter inom ramen för lärarutbildningen som genomfört 
delar av sin utbildning i ett engelsktalande land inklude-
ras inte. Antalet studenter som deltagit i sådan utbildning 
uppgick till 92 för 2004. Antalet är oförändrat jämfört med 
2003. Därutöver genomför ett stort antal studenter utlands-
studier som s.k. free movers.

För att attrahera inresande studenter och öka studentutbytet 
är utbudet av program och kurser på engelska avgörande. 
Högskolan har medvetet satsat på att utveckla program och 
kurser på såväl kandidat- som magisternivå. Nya tvååriga 
magisterprogram på engelska har underlättat rekryteringen 
av utländska studenter. Gemensamma kurser på engelska 
har även utvecklats i samarbete med utländska lärosäten. 
Samarbetet har under perioden medfört ett utökat lärar- och 
studentutbyte med dessa lärosäten. Information om vårt 
kursutbud till våra samarbetspartners har även genererat ett 
ökat antal ansökningar från inresande studenter. 

Därutöver finns information om de flesta icke engelskspråk-
iga magisterprogram på engelska. Högskolan har även utveck-
lat ett antal nätbaserade kurser för distansutbildning riktade 
mot utländska studenter. Att antalet inresande studenter ökat 
under perioden 2003- 2004 får ses som resultatet av högsko-
lans allt större utbud av kurser och program på engelska. 

Tabell 34: Antal HST och HPR inresande studenter

År 2004 2003 2002 2001

Individer 125 94 85 64

HST 51 37 32 18

HPR 33 28 21 15

Prestationsgrad 65% 76% 66% 83%

Tabell 34: Antal HST och HPR inresande studenter

Högskolan ger också intensivutbildning i svenska som andra-
språk till högskolans utländska studenter. Utbildningen ges 
till såväl utbytesstudenter som internationella studenter på 
reguljära engelskspråkiga utbildningar. Svenska som andra-
språk ges uppdelat på två kurser, en inledande intensivkurs 
på 6 poäng med en påföljande seminariekurs på 4 poäng. 
Utbildningen är på nybörjarnivå och innebär såväl muntlig 
som skriftlig utveckling samt inblick i det svenska samhället. 

Tabell 35: Svenska som främmande språk
Tabell 36: Svenska som främmande språk

2004 2003 2002 2001

Individer 50 35 57 14

HST 10 7 7 1

HPR 3 4 5 0

Prestationsgrad 35% 66% 66% 0%

Under året har 50 studenter deltagit. 20 studenter deltog i 
båda kurserna och av dessa har 18 studenter examinerats och 
godkänts. Av resterande 30 studenter är 24 godkända på de 
inledande 6 poängen. 

Tabell 36: Sweden: Language-Society-Culture 

2004 2003 2002 2001

Individer 54 37 30 27

HST 7 5 4 3

HPR 4 4 3 2

Prestationsgrad 66% 80% 68% 70%

Därutöver erbjuds inresande studenter kursen  Sweden: 
Language-Society-Culture. Kursen syftar till att ge en allmän 
orientering  om svensk kultur och svenska språket. Under 
2004 har 54 studenter deltagit.

Lärarmobilitet

Högskolan arbetar målmedvetet för ökad lärarmobilitet. Trots att 
en rad åtgärder vidtagits är lärarmobiliteten fortfarande låg. För 
att öka intresset hos högskolans lärare att besöka och samarbeta 
med högskolans cirka 140 partneruniversitet arrangerades i 
december 2004 en konferens på temat Creating a Platform for 
Understanding and Sustainable Co-operation. I konferensen deltog 
135 personer från 21 länder. Intrycket var positivt och förhopp-
ningen är att kontakterna kommer ha betydelse för framtiden.

Högskolan i Borås bedriver sedan två år tillbaka ett samarbete  
med universitetsbiblioteket vid Makerereuniversitetet i Kam-
pala Uganda. Syftet med samarbetet är att genom antagningar 
till Högskolan i Borås forskarutbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap kompetensutveckla personalen vid 
biblioteket. I dagsläget bedriver två doktorander från Makere-
reuniversitetet sin forskarutbildning i Borås. Samarbetet ingår 
som en del i ett större SIDA/sarec-program för IKT-utveckling

Högskolan har under perioden 2003-2004 haft lärare som 
deltagit i kompetenshöjande språkkurser som förberedelse för 
att hålla kurser för utländska studenter på engelska hemma 
och utomlands. Därutöver har en medveten rekrytering av 
professorer med utländsk bakgrund eller med internationella 
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erfarenheter skett under perioden. Rekryteringen syftar till att 
skapa en mer internationell miljö vid högskolan.

Högskolan har genomfört ett antal samarbetsprojekt med 
internationell prägel. Ett exempel är projektet Textilia som 
syftar till att öka handeln inom textil med tredje världen och 
Europa. Utvecklingen av gemensamma kurser i samarbete 
med utländska lärosäten har medfört att även lärarutbytet 
och de internationell kontakterna ökat. Nämnas kan projek-
tet Linking Universities in Asia and Europe in Implementing 
Sustainable Technology to SME:s, finansierat av Europeiska 
Kommissionens program Asia Link, som även inbegriper ett 
omfattande studentutbyte.

Kvalitet

Högskolan i Borås verkar aktivt för att uppnå status som 
Sveriges första professionsuniversitet. Under tre år har ett 
projekt ”Vägen mot universitet” (VMU) pågått för att skapa 
förutsättningar för detta. Arbetet är i grunden ett stort kvali-
tetsutvecklingsarbete. Genom att högskolans inriktning mot 
professionsutbildningar och praxisinriktad forskning tidigt 
fastställs, har arbetet syftat till att involvera professionsutöva-
re, stärka samverkan med det omgivande samhället, och söka 
externa forskningsanslag. Högskolan avser att lämna in en 
ansökan om att bli professionsuniversitet under våren 2005.

Till stöd för kvalitetsarbetet finns vid Högskolan i Borås 
ett kvalitetsråd som leds av prorektor. Högskolans samtliga 
institutioner/enheter finns representerade liksom studenter, 
externa företrädare och expertis på området. Under 2004 fast-
ställde högskolans styrelse en policy för högskolans kvalitets-
arbete, som utarbetats av rådet. Modellen för kvalitetsarbetet 
är inspirerad av  Högskoleverkets modell, som i huvudsak 
bygger på självvärderingar. Rådets roll är att vara stödjande 
och rådgivande till institutioner/enheter i deras kvalitetsar-
bete.

De ämnen och utbildningar som utvärderats under 2004 har 
genomgående fått goda vitsord av Högskoleverkets bedömar-
grupper. Särskilt bör Institutionen Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap/Bibliotekshögskolan nämnas som värderats 
som landets främsta utbildning och forskningsmiljö inom 
området.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Högskolan i Borås ger, förutom fristående workshops och 
seminarier, högskolepedagogisk utbildning om 10 poäng 
fördelat på tre delkurser. I den första delkursen behandlas 
den övergripande styrningen av svensk högre utbildning, 
undervisningens syfte, mål, innehåll, arbetsformer, utform-
ning, examination och utvärdering samt relationen mellan 
dessa faktorer. Vidare behandlas olika resurser för lärande och 
särdrag för planering och genomförande av flexibla utbild-
ningsformer. 

Delkurs två syftar till att medvetandegöra och öka deltagar-
nas kommunikativa kompetens samt att träna förmågan att 
muntligt presentera ett innehåll, direkt respektive vid video-
inspelning. I kursen ingår också en orientering om röstan-
vändning och praktiska röstövningar.

I den avslutande kursen behandlas den högre utbildningens 
historiska bakgrund både i ett samtida och ett historiskt 
perspektiv, samt förhållandet mellan professionsinriktad, 
forskningsinriktad respektive allmänbildande utbildning. 
I kursen behandlas vidare lärandeteorier, adekvata för den 
högre utbildningen och särskilt sådana som främjar förståel-
sen för olika former av utfall hos den lärande. Lärandets och 
den resulterande kunskapens beroende av arbetsformer och 
särskilt examinationens utformning behandlas. I denna kurs 
behandlas också mångafalds- och genusfrågor.

För lärare med pedagogisk utbildning för annan skolform ges 
en högskolepedagogisk grundutbildning om 5 poäng vilken 
till största delen innefattar de delar som beskriver delkurs 
tre. Kursen behandlar också den övergripande styrningen av 
svensk högre utbildning och andra styrfaktorer av mer inoffi-
ciellt ursprung.

Antalet deltagare i de högskolepedagogiska grundkurserna 
2004 framgår av tabell 37.

Tabell 37: Antalet deltagare i högskolepedagoisk utbildning

Kurs
Antal

deltagare
Andel

kvinnor
Genomförd
utbildning

Delkurs 1, 4 poäng 17 35% 17
Delkurs 2, 2 poäng 25 52% 25
Delkurs 3, 4 poäng 23 52% 22
Komplettering, 5 poäng 4 25% 4
Totalt 69 46% 68

Utöver dessa fyra ordinarie utbildningar har Pedagogisk 
kursplanering erbjudits de lärare som tidigare inte kunnat 
fullfölja den gamla formen av högskolepedagogisk utbildning. 
12 lärare har deltagit i utbildningen. Som ett led i högskolans 
universitetssatsning har 17 lärare genomgått en utbildning i 
doktorandhandledning. Utbildningen behandlade olika styr-
dokument, administrativa och ekonomiska förutsättningar, 
etiska villkor, handledningstraditioner i olika forskningskul-
turer, handledarrollen och handledarprocessen.

Därutöver har ett antal seminarier givits inom det högskole-
pedagogiska området. Inom det IKT-pedagogiska området 
har workshops givits avseende användningen av presenta-
tionsprogram, websidesframställning, videoredigering och 
tele-bild & videokonferensutrustning. Därtill har stöd givits 
till högskolans distansutbildningar.
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Personal

År 2004 har högskolans fleråriga expansion avbrutits och 
antalet anställda minskat. Vid årets utgång uppgick antalet 
anställda till 569 personer, en minskning med 5 % jämfört 
med 2003. Nödvändig verksamhetsförändring inom Institu-
tionen för vårdvetenskap innebar bl. a. att drygt 20 medarbe-
tare varslats under 2004 p.g.a befarad medelsbrist. Därutöver 
befaras att ytterligare varsel kan bli aktuellt under 2005, 
främst inom Institutionen för data- och affärsvetenskap samt 
Institutionen Ingenjörshögskolan.

Av samtliga anställda utgjorde kvinnorna 57 % 2004. Denna 
andel visar en svagt sjunkande tendens under de senaste åren. 
Medelåldern hos de anställda är 46 år.

Antalet lärare minskade med 27 personer (8 %) jämfört med 
2003. Totalt uppgick antalet lärare till 330 personer för 2004. 
Andelen lärare och doktorander på högskolan uppgår till 66 
%. Antalet disputerade lärare eller lärare med motsvarande me-
ritbakgrund uppgår till 108 anställda, vilket motsvarar 33 %.

Högskolan har 25 professorer. Under 2004 har 5 professorer 
anställts, varav 3 är kvinnor (60 %). Tabell 38 och 39 visar 
antalet anställda med en omfattning om minst 40 %. Inräk-
nat även anställningar med lägre omfattning har högskolan 
30 professorer anställda varav 40 % är kvinnor. 

Sjukfrånvaro 
 
Arbetsgivarverket har per 27 januari 2005 gjort återrapporte-
ring av tidsanvändningsstatistik. Den totala sjukfrånvaron, ut-
tryckt i procent av tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2004 
till 4 %. Sjukfrånvaron för kvinnor, i procent av tillgänglig 
arbetstid, var 5 %. Motsvarande för män var 2 %. I ålders-
gruppen yngre än 29 år var sjukfrånvaron 3 %, i gruppen 
30-49 år 3 % och i gruppen över 50 år 4 %. Andelen av total 
sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer uppgick till 68 %. 

Jämställdhet och mångfald

Vid Högskolan i Borås finns ett Råd för jämställdhet och 
mångfald med representanter från alla verksamhetsgrenar. 
Rådet leds av prorektor och ska verka för jämställdhet mellan 
könen och för att mångfald ska värderas och tillvaratas bland 
högskolans medarbetare och studenter. Varje år förelägger 
rådet åtgärdsplaner i dessa frågor inför högskolans styrelse. 
Rådet arbetar särskilt med attitydfrågor genom utbildning. 
T.ex. bjöds hela högskolan att se teaterpjäsen Oleanna och 
delta i efterföljande diskussioner. Under hösten visades den 
riksbekanta mångfaldsutställningen ”Öppna dörrar” i foajén 
till det nyöppnade biblioteket. Genom att utföra enkäter 
samlar rådet underlag för sin verksamhet och under 2004 
genomfördes en undersökning av studenternas studiesituation 
som belyste flera aspekter inom detta område.

Tabell 38: Personalsituationen

Lärare Totalt

Andel
kvinnor

2004 Totalt

Andel
kvinnor

2003 Totalt

Andel
kvinnor

2002 Totalt

Andel
kvinnor

2001

Professorer 25 40% 19 37% 11 36% 12 33%

Lektorer 84 37% 86 34% 76 34% 68 37%

Adjunkter 207 59% 240 62% 247 61% 213 67%

Gästlärare 11 36% 12 17% 11 36% 23 30%

Övrig personal

Doktorander/Amanuenser 48 58% 42 52% 29 52% 20 35%

Teknisk personal 40 25% 35 23% 39 23% 30 23%

Administrativ personal 126 76% 139 74% 140 74% 115 77%

Bibliotekspersonal 28 86% 27 85% 29 79% 25 80%

Totalt 569 57% 600 57% 582 58% 506 59%

Tabell 38: Personalsitutationen

Totalt Dr ex
2004

Lic ex Totalt Dr ex
2003

Lic ex Totalt Dr ex
2002

Lic ex Totalt Dr ex
2001

Lic ex

Professorer 25 25 0 19 18 0 11 10 0 12 12 0

Lektorer 83 75 1 86 75 1 76 68 2 68 58 2

Adjunkter 211 7 9 240 4 6 247 4 3 213 3 3

Gästlärare 11 1 0 12 1 0 11 1 1 23 2 1

Totalt 330 108 10 357 98 7 345 83 6 316 75 6

Tabell 39: Antal lärare per kompetenskategori
Tabell 39:  Antal lärare per kompetenskategori
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Mångfaldsarbetet fokuserar på att se över olika processer med 
målsättningen att främja likabehandling. Det gäller t. ex. 
rekrytering av studenter, där högskolan varit framgångsrik 
och har 21 % studenter med utländsk bakgrund jämfört 
med riksgenomsnittet som är 15 %. Andelen studenter med 
arbetarbakgrund är 34 % vid högskolan jämfört med 26 % i 
riket. Högskolan har flera framgångsrika projekt som syftar 
till att skapa en ökad mångfald t.ex. Biskopsgårdsprojektet 
och Invandrarakademien. 

Jämställdhetsarbetet syftar till att åstadkomma en jämn 
könsfördelning bland anställda och studenter, och högskolans 
målsättning är att uppnå minst 40 % av underrepresenterat 
kön. Prorektor har ansvar att tillse att jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv beaktas vid ansökningar till olika befatt-
ningar, samt att kvinnor erbjuds olika uppdrag inom högsko-
lan. Under 2004 anställdes 18 lärare varav 8 var kvinnor. 

Tabell 40: Antal nyanställda lärare per kompetenskategori 2004

Kompetenskategori Totalt Varav kvinnor

Professorer 6 50%

Lektorer 3 33%

Adjunkter 7 57%

Gästlärare 2 0%

Totalt 18 44%

Tabell 40: Antal nyanställda lärare per kompetenskategori 2004

Totalt sett har högskolan en relativt jämn könsfördelning 
med 57 % kvinnor och 43 % män. Denna siffra är i princip 
oförändrad under de senaste 5 åren. Vissa av högskolans 
enheter visar dock en mycket ojämn könsfördelning. T. ex. 
är institutionerna BHS, PED och VHB kvinnodominerande 
medan IH är mansdominerad. Speciellt glädjande är det 
därför att andelen manliga lärare inom PED och BHS ökat 
under 2004.

Vad gäller olika personalkategorier har de olika lärarkatego-
rierna relativt jämn könsfördelning, t.ex. har högskolan 40 % 
kvinnliga professorer. Däremot har  teknisk och administrativ 
personal liksom bibliotekspersonal större obalans. Högsko-
lans ledning hade under 2004 en jämn könsfördelning med 6 
män (rektor, tre vicerektorer, samt 2 prefekter) och 7 kvinnor 
(prorektor, förvaltningschef, bibliotekschef samt 4 prefekter). 

Redovisning av kompetensförsörjning 2004

I 2003 års årsredovisning hade Högskolan i Borås ställt upp 
ett antal mål för arbetet med kompetensförsörjning;

• Genomföra kompetensinventering 
• Jämnare könsfördelning 
• Strategisk rekrytering av professorer, doktorander och   
lektorer 
• Aktivt omställningsarbete och delpensionspolicy 
• Åtgärder för att förebygga ohälsa och hög sjukfrånvaro

Kompetensinventering

De kompetensbehov bland anställda som framkom efter 
genomförda utvecklingssamtal har inneburit att högskolan 
planerat för flera kompetenshöjande åtgärder. Utbildning av 
ny arbetsledande personal och medarbetare i utvecklingssam-
tal fortsätter att erbjudas årligen. En intern kurskatalog med 
inslag som handläggarutbildning, kurser i engelska, dator-
kunskap och ekonomi skall utvecklas under 2005. 

Högskolan ingick under året i ett av Sveriges universitets- och 
högskoleförbund initierat projekt som syftar till att förbättra 
chefs- och ledarförsörjningen inom universitet och högskolor. 
Projektet vänder sig framförallt till kvinnor och som ett första 
steg har högskolan kartlagt behovet i organisationen. Hög-
skolan kommer under 2005 att starta ett parallellt projekt 
som vänder sig till män.

Enhet
Antal

individer

Andel
kvinnor

2004
Antal

individer

Andel
kvinnor

2003
Antal

individer

Andel
kvinnor

2002
Antal

individer

Andel
kvinnor

2001

BHS 67 64% 72 67% 71 68% 65 69%

IDA 69 38% 76 37% 72 38% 63 38%

IH 81 15% 83 16% 82 17% 78 17%

PED 71 72% 75 75% 67 73% 64 78%

THS 49 61% 48 60% 43 67% 31 58%

VHB 97 77% 109 77% 112 79% 107 86%

GF 96 57% 96 53% 91 49% 73 53%

BIBL 28 86% 27 85% 29 79% 25 80%

CLU 7 71% 11 82% 11 82%

ÄVS 4 75% 3 67% 4 75%

HB Totalt 569 57% 600 57% 582 58% 506 59%

Anställningar med minst 40% omfattning

Tabell 41: Högskolan i Borås personal fördelad på enheter och andel kvinnor
Tabell 41: Högskolans i Borås personal fördelad på enheter och andel kvinnor
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Högskolan har i samverkan med Örebro universitet, Mälar-
dalens högskola och Malmö högskola skapat ett chefs- och 
ledarskapsutvecklingsprogram. Programmet ska bidra till att 
tydliggöra samt skapa en trygghet i rollen som chef/ledare 
inom högskola och universitet. Målet för Högskolan i Borås 
är att alla anställda med arbetsledande funktion skall ha 
genomgått programmet 2007.

Under 2004 har arbete bedrivits för att hitta ett verktyg för 
utvärdering av medarbetarnas kompetens. Målet är att under 
2005 genomföra implementeringen av ett sådant verktyg. 
Inom ramen för Bjertorpsdeklarationen förs diskussioner 
med högskolorna i Trollhättan/Uddevalla och Skövde om ett 
samarbete kring frågan.

Strategisk rekrytering av professorer, lektorer och dokto-
rander

Som ett led i arbetet mot professionsuniversitet utlyste 
högskolan under 2002 ett antal nya tjänster av strategisk vikt 
för utveckling av forskning och grundläggande utbildning. 
Denna satsning avslutades under 2004 och har inneburit att 
6 professorer och 2 doktorander rekryterats. 

Arbetsmiljö

Högskolans samarbete med företagshälsovården gällande en 
tvådagarsutbildning i arbetsmiljöfrågor fortsätter. Ett web-
baserat verktyg har börjat anpassas till högskolans arbets-
miljöarbete och under den första delen av 2005 kommer 
verktyget att implementeras i organisationen. 

Under året har det påbörjats en inventering och kartläggning 
av den psykosociala arbetsmiljön. Med erfarenheter från 
dessa studier skall högskolan arbeta vidare för att belysa alla 
verksamheter. 

Friskvård

Högskolan arbetar aktivt med olika fritidsaktiviteter. Under 
2004 har det genomförts en rad aktiviteter som syftar till att 
främja såväl den fysiska som psykosociala hälsan.

Rehabilitering

Högskolan har utarbetat en metodik för rehabiliteringspro-
cessen. I den ingår utbildning och konkreta åtgärder. Personal 
i arbetsledande position kommer under 2005 att utbildas i 
detta. 

Lokaler

Under sommaren 2004 flyttade högskolans bibliotek till 
nya och större lokaler för att bland annat tillgodose ett ökat 
behov av läsplatser. Byggnaden som omfattar ca 6 500 m2 har 
uppförts på Sandgärdet av Akademiska hus.

Huvuddelen av högskolans verksamhet bedrivs inom kv. Balder 
som uppfördes 1982. Lokalerna anpassas successivt till mo-
dern standard och under året har ca 2 000 m2 byggts om.

Den mest omfattande ombyggnaden under året var bygget av 
en ny datorhall med kringutrymmen.

Under året har högskolan lämnat en förhyrning omfattande 
906 m2 samt sagt upp ett hyresavtal avseende 1 085 m2 för 
avflyttning vid halvårsskiftet 2005. Det före detta biblioteket 
står för närvarande tomt i avvaktan på ombyggnad för andra 
ändamål. Vissa delar kommer att under 2005 anpassas för 
Institutionen för pedagogik. I nedanstående tabell redovisas 
de för närvarande tomma lokalerna i kolumnen övrigt. 

Tabell 42: Lokaler

Totalt m2
Läro-
salar

Lab+
bibl

Adm.
Lokaler Övrigt

Summa
m2

Balder m2 5 875 3 038 8 550 11 119 28 582

Kv Sandgärdet m2 1 682 6 717 1 427 3 576 13 402

Kv Eolus m2 332 332

Kv Hästen m2 320 320

Textilhögskolan m2 1 274 5 214 1 139 1 850 9 477

Totalt 8 831 14 969 11 768 16 545 52 113

Tabell 42: Lokaler

Tabell 43: Totalt hyrd yta

Hyrd yta 2004 2003 2002 2001

Lärosalar 8831 10 180 10 180 10 399

Lab+bibl 14969 11 743 11 513 11 280

Adm. lokaler 11768 10 916 10 047 10 271

Övrigt 16545 13 444 13 523 13 468

Summa m2 52 113 46 283 45 263 45 418

Tabell 43: Totalt hyrd yta

Samtliga byggnader där högskolan har lokaler värms upp 
med fjärrvärme och kylbehovet i kv. Balder och Sandgärdet 
tillgodoses med hjälp av fjärrkyla. Borås kommun planerar att 
skapa ett design och utvecklingscentrum ”Sjuhärads tillväxt-
center – Espira” i nära anslutning till högskolans lokaler. I 
anslutning till dessa lokaler har högskolan under året hyrt ca 
320 m2 för Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign 
(CEA).  
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Bibliotek     

Året har präglats av att biblioteket har fått nya lokaler i 
kvarteret Sandgärdet. Lokalytan har nästan fördubblats och 
nu finns drygt 800 läsplatser i form av grupprum, datorar-
betsplatser, tyst läsesal och läsplatser i den öppna bokhallen. 
1 juli ändrades namnet till Bibliotek & läranderesurser och 
Studentsupport ingår numera i organisationen. Öppettiderna 
har förändrats med utökat öppethållande under lördag/sön-
dag (5 tim/dag).

Tabell 44: Högskolans totala omslutning/bibliotekets andel inkl. 
och exkl. lokaler, tkr

År HB om- 
slutning

Biblio-
tekets
anslag

Lokal-
kostnad

Andel
inkl

lokaler

Andel exkl 
lokaler

2004 424 921 27 392 9 600 6% 4%

2003 413 078 23 500 7 244 6% 4%

2002 392 715 21 860 6 850 6% 4%

2001 346 830 21 000 6 223 6% 4%

Bibliotekets tryckta bestånd har vuxit marginellt under året. 
Det beror på att medieanslaget inte kunnat medföra stora 
bokinköp. En annan anledning är att det gjorts utgallringar 
av material inför flytten över till nya biblioteksbyggnaden. 
Biblioteket har under året förvärvat 3 329 böcker varav 2 530 
köptes in och 799 var gåvor. 

Sedan 2001 har förvärvet av monografier minskat avsevärt. 
De tryckta tidskrifterna har successivt  bytts ut mot elek-
troniska. Biblioteket abonnerar på 62 databaser inklusive 
elektroniska encyklopedier och handböcker men tillgång 
finns också till ett stort antal fritt tillgängliga databaser. Bib-
lioteket ingår i konsortiet SamKon för att gemensamt köpa 
in elektroniska böcker. Under året har 366 böcker köpts in 
och konsortiet äger nu gemensamt 1 391 elektroniska böcker. 
Under 2004 gick 52 % av mediebudgeten till digitala infor-
mationsresurser och 48 % till tryckta informationsresurser.

Tabell 45: Bestånd och tillväxt

2004 2003 2002 2001

Totalt bestånd (tryckt) 150 227 150 332 148 397 146 002

Tillväxt (tryckt) 3 329 1 935 2 395 4 621

Löp tryckta tidskrifter 721 742 832 875

Elektroniska tidskrifter 6 657 6 468 5 324 4 030

Elektroniska böcker 1 391 1 025 711 163
Databaskostnader i %  av 
totala medieanslaget 52 50 46 35

2004 har inneburit att vi brutit en trend vad gäller ökande 
siffror för antalet låntagare. Detta beror på att högskolan tar 
in färre studenter samt att antalet anställda reducerats under 
året. Däremot märks en ökning av antalet låntagare under 
kategorin allmänhet. Detta kan hänföras till ett ökat intresse 
bland boråsare i allmänhet för det nya biblioteket.  

Tabell 46: Låntagare

Låntagare 2004 2003 2002 2001

Student 10 249 10 319 9 714 8 611

Lärare 492 661 628 528

Bibliotek 842 846 814 1 116

Allmänhet 567 473 528 567

Totalt 12 150 12 299 11 684 10 822

Den totala utlåningen har sjunkit jämfört med 2003. Däre-
mot ligger antalet fjärrutlån totalt på i stort sett samma nivå 
som förra året. Bibliotek & läranderesurser gör totalt 3 800 
utlån till andra bibliotek. Den totala mängden fjärrinlån har 
sjunkit jämfört med 2003. En av förklaringarna till minsk-
ningen kan höra ihop med att biblioteket höll stängt under 
juni och juli månad. Samtidigt är det en verksamhet som kan 
fluktuera ganska mycket beroende på vilka låntagare bibliote-
ket har för tillfället.

Tabell 47:  Användarsessioner

2004 2003 2002 2001

Användarsessioner 294 747 307 226 215 697 169 395

Tabell 47: Användarssesioner

En webbläsarbesökare är en unikt identifierad installation 
av ett webbläsarprogram som används av en fysisk person 
och som hämtat sidor från bibliotekets webbplats under 
mätperioden. Minskningen under 2004 beror återigen på att 
biblioteket var stängt under perioden juni och juli.
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2004 2003

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 356 034 350 215
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1,2 26 591 31 719
Intäkter av bidrag 3 41 259 29 033
Finansiella intäkter 4 1 037 2 111
Summa 424 921 413 078

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -265 237 -270 282
Kostnader för lokaler 6 -70 715 -61 724
Övriga driftskostnader -65 898 -73 451
Finansiella kostnader 7 -1 069 -2 816
Avskrivningar och nedskrivningar -21 796 -21 546
Summa -424 715 -429 819

Verksamhetsutfall 206 -16 741

Transfereringar 8
Medel som erhållits från myndigheter för bidrag 2 435 2 885
Lämnade bidrag -2 435 -2 885
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9, 10 206 -16 741
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 11 56 429 50 420
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 528 10 355
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 45 901 40 065

Finansiella anläggningstillgångar 5 000 0
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 12 5 000 0

Fordringar 10 173 9 441
Kundfordringar 3 020 2 779
Fordringar hos andra myndigheter 7 093 6 559
Övriga fordringar 60 103

Periodavgränsningsposter 13 25 003 21 377
Förutbetalda kostnader 19 928 17 631
Upplupna bidragsintäkter 4 321 2 638
Övriga upplupna intäkter 754 1 108

Avräkning med statsverket 14 0 0

Kassa och bank 40 415 66 426
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15, 18 40 406 66 418
Kassa, postgiro och bank 9 8

SUMMA TILLGÅNGAR 137 020 147 664

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital 21 492 21 286
Statskapital 12 5 000 5 000
Balanserad kapitalförändring 10, 16 16 286 33 027
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9, 10 206 -16 741

Skulder m.m. 75 611 93 814
Lån i Riksgäldskontoret 17 48 601 49 066
Skulder till andra myndigheter 8 025 8 530
Leverantörsskulder 18 12 758 29 604
Övriga skulder 4 978 5 364
Depositioner 1 249 1 250

Periodavgränsningsposter 19 39 917 32 564
Upplupna kostnader 19 111 17 933
Oförbrukade bidrag 18 029 11 792
Övriga förutbetalda intäkter 2 777 2 839

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 137 020 147 664
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Anslagsredovisning

Ramanslag

Ingående
överförings-

belopp

Årets
tilldelning

enligt regle- 
ringsbrev

Fördelade
anslags-
belopp

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående
över-

förings-
belopp

16 25 56 Högskolan i Borås: 
Grundutbildning (ramanslag) 0 324 109 0 0 0 324 109 324 109 0
001 Takbelopp (ram) 0 323 945 0 0 0 323 945 323 945 0

002 Högskolepedagogisk utbildning av 
lärare (ram) 0 164 0 0 0 164 164 0

16 25 73 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. 
(ramanslag)

0 0

100 Högskolan i Borås, särskild per 
capitaersättning för 
nätuniversitetskurser (ram) 0 0

101 NT-svux, Högskolan i Borås 
(ram)

0 0

16 25 74 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa 
högskolor (ramanslag) 0 31 925 0 0 0 31 925 31 925 0
003 Högskolan i Borås 0 31 925 0 0 0 31 925 31 925 0

Summa 0 356 034 0 0 0 356 034 356 034 0

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)
Inkomsttitel 0

Summa 0



35 
 Årsredovisning 2004

Bilaga 1 till regeringsbeslut 2004-12-02, nr 7
Belastning på anslaget för grundutbildning

Delsummor Summering
Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 323 945
1a.   Under 2004 genomförda hst och hpr inom 2004 års takbelopp enligt bilaga 2 323 945
1b.   Eventuella decemberprestationer från 2003 som ryms inom tilldelade anslagsmedel 0
2a.   Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0
2b.   eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 0

164
Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden

324 109

Summa anslagsbelastning grundutbildning 1.

1. Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen

Total ersättning för helårsprestationer för december 2003 som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 1 799 tkr
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A B C D E F G H I J K L

Utfall Invandrare Utfall HST Extra ersättn. HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Summa Takbeloppet

Utbildnings- varav Ersättn. för kolumn B4.
Ersättn. Utfall Utfall HST HPR D+E+F+I+J enl RB

områden HST 1 & 2. antal HST4. HPR 1.
(tkr) (tkr) (tkr) HST HPR Ersättn.3. Ersättn.3.

(tkr)

(tkr) (tkr)

Humaniora 214,17 166,39 3 651 2 794 3,49 2,18 59 37 6 540

Teologi

Juridik 48,55 68,08 828 1 143 0,00 0,00 0 0 1 970

Samhällsvetenskap 1343,20 1141,20 22 895 19 160 2,94 10,64 50 179 42 283

Naturvetenskap 621,86 489,73 26 738 18 143 3,88 0,00 167 0 45 048

Teknik 876,48 767,74 37 686 28 443 30,24 18,10 1 300 671 68 099

Farmaci

Vård 607,82 575,39 29 029 23 801 80,80 63,98 3 859 2 646 59 336

Odontologi

Medicin 188,00 188,68 10 033 12 248 7,78 4,23 415 274 22 971

Undervisning 602,94 583,96 18 797 21 441 0,00 0,00 0 0 40 238

Övrigt 528,87 487,84 19 080 14 296 136,21 108,29 4 914 3 173 41 464

Design 52,81 41,72 6 722 3 236 13,19 4,25 1 679 330 11 967

Konst

Musik

Opera

Teater

Media

Dans

Idrott

Summa 5084,68 0 4510,72 175 458 144 704 144 704 278,52 211,65 12 444 7 309 339 916 323 945

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande________0_________kronor.
Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande       31 412 000 kronor.
Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande      15 971 000 kronor.
Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet_________-________kronor.

Kommentarer till tabellen 
1) Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning och kurser inom nätuniversitetet.
2) Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2004
Mål för antalet helårsstudenter______-____
Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik     >  1  669

Högsta antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

3) Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde.

Högst           66 inom design,
högst ___________inom konst,
högst ___________inom musik,
högst ___________inom opera,

vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Regeringen beslutade den 25 april 2002 om ett särskild stöd för denna utbildning 
under en treårsperiod vid Linköpings universitet och Malmö högskola. Dessa båda lärosäten skall erhålla 50 000 kronor extra per helårsstudent 
inom takbelopp förutom ersättning för helårsstudent och helårsprestation.

Den särskilda ersättningen beräknas med 20 000 kronor per helårsstudent inom tilldelad ram. 

Tilldelad särskild ersättning enligt regleringsbrev för 2004        3 174 000 kronor.

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2004-12-02, nr 7
Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning
av intäkter på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2004-01-01 - 2004-12-31.

4) Varav antal HST inom den kompletterande utbildning som avses i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning 

För att helårsstudenter och helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.
Särskild ersättning utgår under budgetåret 2004 från anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
Denna särskilda ersättning skall inte inkluderas i denna bilaga.

högst ___________inom teater, och
högst ___________inom media.



37 
 Årsredovisning 2004

Bilaga 3 till regeringsbeslut 
2004-12-02, nr 7

Redovisning av årets anslagsbelastning

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 323 945

Ev. ingående anslagssparande (tkr)

Summa (A) 323 945

B. Utnyttjade medel

Ersättning för HPR från december 2003 1 799

Årets utfall: ersättning HST+HPR (tkr) 322 146

Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0

Summa (B) 1. 323 945

C. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0

Del av anslagssparandet över 10 % av takbeloppet 2.

Summa, d.v.s. högst 10 % av takbeloppet 0

1. Ersättning kan högst utgå inom tillgängliga medel (A).
2. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte 

får behålla utan regeringens godkännande. 

Redovisning av förändringar avseende sparade 

helårsprestationer

Ingående värde av sparande HPR (tkr) 1. 31 412

0

 + Ev. sparade HPR under 2004 (tkr) 15 971

Summa 47 383

10 % av takbeloppet 2004 enligt regleringsbrev (tkr) 32 394

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 2. 32 394

1. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2003.
2. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2004.
3. I årsredovisning 2003 redovisade högskolan för lågt värde av sparade prestationer. 
Korrekt värde ska vara 31 412 (tkr).

 - Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2004 3.
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Finansieringsanalys
Belopp i tkr Not 2004 2003
DRIFT
Kostnader 20 -402 890 -408 172

Finansiering av drift:
Intäkter av anslag 21 356 034 350 215
Intäkter av avgifter och ersättningar 22 26 588 31 685
Intäkter av bidrag 23 36 379 29 033
Övriga intäkter 24 1 037 2 111
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 420 038 413 044

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -4 360 1 562
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -13 037 9 640

Kassaflöde från/till drift -249 16 074

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet) 25 -5 000
Investeringar i materiella tillgångar -27 837 -11 826
Summa investeringsutgifter -32 837 -11 826

Finansiering av investeringar:
Lån från Riksgäldskontoret 20 865 12 861
- amorteringar -21 330 -22 804
Försäljning av anläggningstillgångar 8 55
- därav medel som tillförts statsbudgeten 0 0
Bidragsmedel som erhållits för investeringar 26 4 880 0
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 4 423 -9 888

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 2 652 -2 122

Kassaflöde från/till investeringar -25 762 -23 836

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -2 435 -2 885
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -2 435 -2 885

Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 2 435 2 885
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 2 435 2 885

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -26 011 -7 762

SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 66 426 74 188

Ökning (+) av kassa och postgiro 1 0
Minskning (-) av tillgodohavande hos RGK -26 012 -7 762
Ökning (+)/minskning (-) av skuld till statsverket 0 0

Summa förändring av likvida medel -26 011 -7 762

Likvida medel vid årets slut 40 415 66 426
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Resultaträkning per verksamhetsgren

Myndighetskapital

Belopp i tkr          Totalt

Grund-
utbildning

enligt uppdrag i 
regleringsbrev

Uppdrags-
utbildning

Ordinarie
forskning

& forskar-
utbildning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 324 109 31 925 356 034
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 580 13 883 5 820 308 26 591
Intäkter av bidrag 12 109 7 397 21 623 130 41 259
Finansiella intäkter 1 037 1 037
Summa 343 835 21 280 59 368 438 424 921

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -205 992 -12 836 -46 024 -385 -265 237
Kostnader för lokaler -68 419 -946 -1 343 -7 -70 715
Övriga driftskostnader -48 572 -7 079 -10 196 -51 -65 898
Finansiella kostnader -1 066 -3 -1 069
Avskrivningar och nedskrivningar -19 534 -427 -1 827 -8 -21 796
Summa -343 583 -21 291 -59 390 -451 -424 715

Verksamhetsutfall 252 -11 -22 -13 206

Transfereringar
Medel som erhållits från myndigheter för bidrag 2 435 2 435
Lämnade bidrag -2 435 -2 435
Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 252 -11 -22 -13 206

Grundläggande högskoleutbildning Forskning & forskarutbildning

Belopp i tkr Icke avgiftsfinansierad
verksamhet

Avgiftsfinansierad
verksamhet

A. Ackumulerat över- eller underskott
(årets och balanserad kapitalförändring) 16 513 -21
B. Årets totala kostnader 402 973 21 742
A i procent av B 4% 0%

Verksamhetsgren Balanserad kapitalförändring
(A)

Årets kapitalförändring
(B)

Summa
(A+B)

Grundläggande högskoleutbildning
- Icke avgiftsfinansierad verksamhet 16 215 252 16 467
- Avgiftsfinansierad verksamhet 31 -11 20
Forskning/forskarutbildning/
konstnärligt utvecklingsarbete

- Icke avgiftsfinansierad verksamhet 68 -22 46
- Avgiftsfinansierad verksamhet -28 -13 -41
Summa 16 286 206 16 492

Tabell 4: Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Tabell 3: Redovisning av myndighetskapital m.m.
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Avgifter

Resultatområde Över-/
underskott
t.o.m. 2002

Över-/
underskott

2003

Intäkter
2004

Kostnader
2004

Över-/
underskott

2004

Ack. över-/ 
underskott,

utgående 2004
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 3 547 1 792 13 500 14 500 -1 000 4339

Uppdragsforskning 87 -70 660 630 30 47

Summa 3 634 1 722 14 160 15 130 -970 4 386

Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande 
högskoleutbildning 0 0 10 500 10 500 0 0
Övriga avgifter inom forskning och 
forskarutbildning 0 0 500 500 0 0

Summa 0 0 11 000 11 000 0 0

Resultatområde Över-/
underskott
t.o.m. 2002

Över-/
underskott

2003

Intäkter
2004

Kostnader
2004

Över-/
underskott

2004

Ack. över-/ 
underskott,

utgående 2004
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 3 547 31 13 883 13 894 -11 20

Uppdragsforskning 87 -28 308 321 -13 -41

Summa 3 634 3 14 191 14 215 -24 -21

Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande 
högskoleutbildning 0 0 6 580 6 580 0 0
Övriga avgifter inom forskning och 
forskarutbildning 0 0 5 820 5 820 0 0

Summa 0 0 12 400 12 400 0 0

I samband med årsredovisningen för 2003 har högskolan överfört det ackumulerade överskottet t.o.m. 2002 i uppdragsverksamhet, 3 547 tkr avseende 
uppdragsutbildning och 87 tkr avseende uppdragsforskning, till den anslagsfinansierade verksamheten. Intäkter i offentligrättslig verksamhet om 302 tkr 
avseende högskoleprovet ingår i redovisade  6 580 tkr avgifter inom grundläggande högskoleutbildning.

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev 2004

Utfall 2004 för avgiftsbelagd verksamhet enligt regleringsbrev 2004
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Tilläggsupplysningar och noter
Kommentarer till noter

Belopp i tkr där annat ej anges. 
 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen  
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag 
(FÅB) och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 
(FBF). 

Högskolans redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomi-
styrningsverkets (ESV) föreskrifter till 2 kap. 5 § (FÅB) respektive 
allmänna råd till 6 § (FBF). 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och högskolor undan-
tag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen 
(1996:1189). Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel 
som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret skall 
ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 
 
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 10 januari 2004. 
 
Värdering av anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde 
på minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år 
eller längre definieras som anläggningstillgångar. Anläggningstill-
gångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då tillgången tas i bruk. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer 3 år 
Inredning 10 år 
Transportmedel 5 år 
Maskiner och inventarier 3-10 år 
Immateriella tillgångar 3-5 år 
Förbättringsutgift på annans fastighet 5 år 
 
Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2§ FÅB gällande ersättning 
m.m. till styrelse och ledande befattningshavare.

I beloppen ingår ersättningar till styrelseledamöter och ledande be-
fattningshavare, som utbetalats av Högskolan i Borås under år 2003. 
Följande belopp har utbetalats: 
 
Allmänna företrädare Tkr

Andersson, Roland 22 
Bankvall, Claes 22 
Blom, Stig-Arne 22 
Hellsvik, Gun, ordförande 50 

Kjörnsberg, Solveig 22 
Lenberg, Lise-Lotte 22 
Lindgren, Else-Marie 22 
Olsson, Berit  22 
 
Företrädare för studenterna

Mårdeland, Manuela 11 
Palm, Marie 11 
Andersson, Johan 22 
Gustafson, Maria 11 
Lassi, Monica 11 
 
Företrädare för lärarna

Till företrädarna för lärarna utgår inget arvode, utan dessa fullgör 
sina uppdrag inom ramen för sina respektive anställningar. 
 
Björk, Hans 
Kylemark, Mimmi 
Westerlund, Bo

Ledande befattningshavare
 
Till rektor Said Irandoust utgår lön och skattepliktiga förmåner med 
kr 737 507.

Redovisning av styrelseledamöters och ledande 
befattningshavares övriga styrelseuppdrag 

Andersson, Roland Regionstyrelsens ordförande VG, 
FSB Stiftelsen Sjuhärad, Stiftelsen 
West Sweden

Bankvall, Claes Eurolab, Bundesanstalt Für Material-
forschung und Prühfung, United 
Competence, Trätek, SIK - Institutet 
för Livsmedel och Bioteknik AB

Blom, Stig-Arne  Styrelseordförande i Borås Wäfveri 
AB och  AP&T AB. Ledamot i Atlet 
AB, Broströms rederi, Pulsen AB,  
Westergyllen AB. VD i IRO AB.

Hellsvik, Gun Ledamot i Patent och 
Registreringsverket, nämnden 
för elektronisk förvaltning, 
Arbetsgivarverket, SAFE 
International Försäkrings AB

Lenberg, Lise-Lotte Revisorsnämnden,  
Övervakningskommittén för mål 3, 
Övervakningskommittén för Equal

Lindgren, Else-Marie Inga övriga uppdrag

Kjörnsberg, Solveig SP - Styrelsen AB,  
Borås Stadshus AB 
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Noter till resultaträkning

Not 1. Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

2004 2003

Intäkter av avgifter enligt 4 § Avgifts-
förordningen

8 043 8 052

Not 2. Intäkter av avgifter och  
andra ersättningar

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 5 
128 tkr från 31 719 tkr till 26 591. Minskade avgifter i upp-
dragsutbildningen förklarar 4 431 tkr av de minskade avgiftsin-
täkterna.

Not 3. Intäkter av bidrag

Under 2004 har den bidragsfinansierade verksamheten både 
inom grundutbildning och forskning och forskarutbildning ökat 
kraftigt. Flera större bidragsfinansierade projekt har startats un-
der året. Rensat från periodiseringar har inkomsterna från bidrag 
ökat från 25 560 tkr år 2003 till 45 867 tkr år 2004.

Not 4. Finansiella intäkter 2004 2003

Ränta på räntekonto hos Riksgälds-
kontoret

1 034 2 108

Övriga ränteintäkter 3 2

Övriga finansiella intäkter 0 1

Summa 1 037 2 111

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret har justerats från  
1 067 tkr med 33 tkr till 1 034 tkr. Justeringen avser ränta 2004 
som tillhör högskolans holdingbolag.

Not 5. Kostnader för personal 2004 2003

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

174 419 177 097

Not 6. Kostnader för lokaler

Under 2004 har högskolans bibliotek flyttat till nya lokaler. 
Hyreskostnaden 2004 (perioden 2004-04-01 - 2004-12-31) för 
de nya lokalerna var 7 711 tkr. 

Not 7. Finansiella kostnader 2004 2003

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret -1 043 -2 653

Övriga räntekostnader -24 -19

Övriga finansiella kostnader -2 -144

Summa -1 069 -2 816

Not 8.  Transfereringar

Transfereringarna avser medel som erhållits från Myndighe-
ten för kvalificerad yrkesutbildning för vidareförmedling till 
Alingsås-, Varbergs- och Borås kommun som anordnar kvali-
ficerad yrkesutbildning inom områdena industriell elektronik 
och logistik. Högskolan i Borås har en samordnande roll för 
ovanstående utbildning.

Not 9. Årets kapitalförändring 2004 2003

GRUNDUTBILDNING

Ordinarie grundutbildning

 - anslag 298 -18 324

 - avgifter 188 130

 - bidrag -234 -100

Summa ordinarie grundutbildning 252 -18 354

Uppdragsutbildning

 - avgifter -11 31

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsutbildning -11 31

FORSKNING- & FORSKARUTBILDNING

Ordinarie forskning- & forskarutbildning

 - anslag -182 -288

 - avgifter 0 37

 - bidrag 160 1 861

Summa forskning- &  
forskarutbildning

-22 1 610

Uppdragsforskning

 -avgifter -13 -28

 -bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning -13 -28

Summa årets kapitalförändring 206 -16 741
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Not 10. NeverLOST-konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att 
samverka för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbase-
rade schemaläggnings- och lokalbokningsprogrammet Never-
LOST. Konsortiets ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i 
Borås och konsortiet ingår i högskolans redovisade myndighets-
kapital enligt följande specifikation.

2004 2003

Årets kapitalförändring 188 363

Balanserad kapitalförändring 1 658 1 295

Summa myndighetskapital 1 846 1 658

Noter till balansräkning

Not 11. Materiella anläggningstillgångar

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

2004 2003

Ingående balans anskaffningsvärde 23 986 25 217

Tillkommande tillgångar 4 119 2 940

Avgående tillgångar -111 -399

Nedskrivningar 0 0

Omföringar -54 -3 772

Utgående balans anskaffningsvärde 27 940 23 986

Ingående balans ackumulerad  
avskrivning

13 631 13 937

Årets avskrivningar 3 892 3 852

Avgående tillgångar -111 -399

Nedskrivningar 0 0

Omföringar 0 -3 759

Utgående balans ackumulerad avskriv-
ning

17 412 13 631

Restvärde 10 528 10 355

MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER M.M.

2004 2003

Ingående balans anskaffningsvärde 121 104 125 110

Tillkommande tillgångar 23 774 8 885

Avgående tillgångar -13 055 -16 664

Nedskrivningar -318 0

Omföringar 0 3 773

Utgående balans anskaffningsvärde 131 505 121 104

Ingående balans ackumulerad  
avskrivning

81 039 76 129

Årets avskrivningar 17 825 17 694

Avgående tillgångar -13 022 -16 542

Nedskrivningar -238 0

Omföringar 0 3 758

Utgående balans ackumulerad  
avskrivning

85 604 81 039

Restvärde 45 901 40 065

Nedskrivning har gjorts på inredning i bibliotekets gamla 
lokaler. Inredningen, såsom lånediskar och läsbord, har ej kunnat 
anpassas för bibliotekets nya lokaler.

Not 12. Holdingbolaget

Högskolan i Borås erhöll år 2002 5 000 tkr, enligt regeringsbe-
slut 50 U2002/4579/UH, i avseende att bilda ett Holdingbolag. 
HB Holdingbolaget AB bildades 2004-02-23. Verksamheten är 
under uppstart med ett fåtal begynnande engagemang.

Not 13. Periodavgränsningsposter

2004-12-31 2003-12-31

Förutbetalda kostnader:

Förutbetalda hyreskostnader 16 552 14 099

Övriga förutbetalda kostnader 3 376 3 532

Summa förutbetalda kostnader: 19 928 17 631

Upplupna bidragsintäkter:

Bidrag från annan statlig myndighet 265 286

Icke statliga bidrag 4 056 2 352

Summa upplupna bidrags- 
intäker:

4 321 2 638

Övriga upplupna intäkter:

Upplupna avgiftsintäkter pågående 
projekt

362 471

Upplupna ränteintäkter 0 433

Övriga upplupna intäkter 392 204

Summa övriga upplupna  
intäkter:

754 1 108

Summa 25 003 21 377

Posten Icke statliga bidrag under upplupna bidragsintäkter består 
av upparbetade kostnader avseende 19 st. bidragsfinansierade 
projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör till projekten 
Asian Link 968 tkr (EU-finansierat), Campus Sjuhärad 949 tkr 
(Finansierat av Västra Götalandsregionen samt kommunerna i 
Sjuhärad), samt Samverkan för en BÄTTRE kompetensutveck-
ling 622 tkr (finansierat av Västra Götalandsregionen samt EU).
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Not 14.  Avräkning med statsverket

2004 2003

Ingående balans 0 0

Avräknat mot statsbudgeten:

 - Anslag 356 034 350 215

 - Inkomsttitlar 0 0

Avräknat mot statsverkets check-
räkning:

 - Anslagsmedel som tillförts ränte-
konto

-356 034 -350 215

 - Medel från räntekonto som till-
förts inkomsttitel

0 0

Utgående balans 0 0

Not 15. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållningen på räntekontot fördelar sig uppskattningsvis på 
följande poster:

2004-12-31 2003-12-31

Anslagsmedel 16 513 16 283

Avgifter 2 757 2 842

Oförbrukade bidrag - inomstatligt 3 936 5 113

Oförbrukade bidrag - utomstatligt 14 093 6 679

Övriga medel 1 858 11 335

Depositioner 1 249 1 250

Statskapital 0 5 000

Leverantörsskulder med förfalloda-
tum 31 december

0 17 916

Summa behållning räntekonto 40 406 66 418

varav kortsiktigt likviditetsbehov 15 615 34 160

Viktiga faktorer för saldots utveckling är förändring av skuld till 
statsverket och oförbrukade bidrag, och förutbetalda avgiftsin-
täkter. Posten statskapital är bundna medel för holdingbolaget, 
vilket utbetalades till Holdingbolaget under året och därmed 
redovisas posten till 0 för 2004. Noten Behållning räntekonto 
i Riksgäldskontoret har komprimerats för att ge en tydligare 
översikt. Därav har den tidigare posten Kortsiktig finansiering 
av anläggningstillgångar på 243 år 2003 angivits under Övriga 
medel ovan.

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret per 2003-12-31 
borde varit 48 502 (se not 18. leverantörsskulder). Under 2004 
har behållningen jämfört med justerat saldo sjunkit med 8 096 
tkr från 48 502 tkr till 40 406 tkr. Huvuddelen av denna minsk-
ning, 5 000 tkr, hänförs till holdingbolaget.

Not 16. Balanserad kapitalförändring

2004-12-31 2003-12-31

Ordinarie grundutbildning 16 215 34 569

Uppdragsutbildning 31 0

Ordinarie forskning- & forskarut-
bildning

68 -1 542

Uppdragsforskning -28 0

Summa 16 286 33 027

Not 17. Lån i Riksgäldskontoret

2004 2003

Ingående balans 49 066 59 009

Under året nyupptagna lån 20 865 12 861

Årets amorteringar -21 330 -22 804

Utgående balans 48 601 49 066

Beviljad låneram 98 000 80 000

Beviljad kreditram på räntekontot 35 603 34 403

Under 2004 har högskolan erhållit utrustning till ett utveck-
lingslaboratorium från stiftelsen svensk textilforskning. Anskaff-
ningsvärdet på utrustningen var 4 880 tkr. Utrustningen är helt 
finansierad via bidrag och högskolan har därför inte finansierat 
anläggningstillgången med lån i Riksgäldskontoret.

Not 18. Leverantörsskulder

De leverantörsskulder som högskolan registrerade i ekonomisys-
temet med förfallodatum 2003-12-31 blev inte betalda förrän 
2004-01-02. Det rör 74 st. leverantörsfakturor som samman-
lagt uppgår till 17 916 tkr. Leverantörsfakturorna avser främst 
hyreskostnader för kvartal 1 2004. Leverantörsskulden respektive 
behållningen på räntekontot är därmed 17 916 tkr större än om 
leverantörsfakturorna betalades före årsskiftet. Behållningen på 
räntekontot i Riksgäldskontoret per 2003-12-31 skulle varit 48 
502 tkr och leverantörsskulden per 2003-12-31 skulle uppgått 
till 11 688 tkr. Efter ovanstående justering är leverantörsskul-
derna per 2004-12-31 och 2003-12-31 i samma nivå.



45 
 Årsredovisning 2004

Not 19. Periodavgränsningsposter

2004-12-31 2003-12-31

Upplupna kostnader:

Upplupna löner och arvoden 5 961 2 398

Upplupna semesterlöner 8 840 8 682

Upplupna räntekostnader 231

Övriga upplupna kostnader 4 309 6 622

Summa upplupna kostnader: 19 111 17 933

Oförbrukade bidrag:

Bidrag från annan statlig myndighet 3 936 5 113

Icke statliga bidrag 14 093 6 679

Summa oförbrukade bidrag: 18 029 11 792

Övriga förutbetalda intäkter:

Förutbetalda avgiftsintäkter pågå-
ende projekt

2 416 2 779

Övriga förutbetalda intäkter 361 60

Summa övriga förutbetalda 
intäkter:

2 777 2 839

Summa 39 917 32 564

Posten Upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader 
består av upplupna löner utbetalade i januari  
2 092 tkr, upplupna premier avtalsförsäkringar 1 418 tkr, 
upplupen lön avseende nytt löneavtal per 2004-10-01 1 645 
tkr, inarbetad komptid samt flexsaldo per 2004-12-31 402 tkr, 
periodisering av resor 333 tkr samt övriga periodiseriade löne-
kostnader 71 tkr.

Posten Icke statliga bidrag 14 093 tkr under oförbrukade bidrag 
består av saldot för 44 st. bidragsfinansierade projekt. De största 
oförbrukade bidragen hör till projekten Utvecklingslaboratorium 
4 473 tkr (finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning), KK-
Plattform i Energi 1 279 tkr (finansierat av KK-stiftelsen), Pro-
grammet för Bibliotek, IKT och lärande 1 126 tkr (finansierat av 
KK-stiftelsen), Stift FSS bidrag till teknisk utrustning för lab 1 
063 tkr (finansierat av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad), 
Biopattern 827 tkr (EU-finansierat), samt Donation SAB 623 
tkr (finansierat av Sveriges Allmänna Biblioteksförening).

Noter till finansieringsanalys

Not 20. Verksamhetens kostnader

2004 2003

Verksamhetens kostnader -424 715 -429 819

Avgår:

Avskrivningar och nedskrivningar 21 796 21 546

Realisationsförlust 29 101

Summa -402 890 -408 172

Fördelas på:

Kostnader med likviditetspåverkan 
i driften

-402 890 -408 172

Not 21. Intäkter av anslag

2004 2003

Intäkter av anslag 356 034 350 215

Avgår:

Räntekostnader i utlåningsverksam-
het

0 0

Finansiering av anläggningstillgångar 0 0

Summa 356 034 350 215

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i 
driften

356 034 350 215

Not 22. Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2004 2003

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar

26 591 31 719

Avgår:

Realisationsvinst -3 -34

Summa 26 588 31 685

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i 
driften

26 588 31 685
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Not 23. Intäkter bidrag

2004 2003

Intäkter av bidrag 41 259 29 033

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i 
driften

36 379 29 033

Intäkter med likviditetspåverkan i 
investeringsavsnittet

4 880 0

Not 24. Övriga intäkter

2004 2003

Övriga intäkter 1 037 2 111

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i 
driften

1 037 2 111

Not 25. Investeringar i finansiella  tillgångar  
(exkl. låneverksamhet)

Avser högskolans holdingbolag

Not 26. Bidragsmedel som tillförts för finansiering av  
investeringar

Bidrag som erhållits för att finansiera utrustning i utvecklingsla-
boratorium finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter

Belopp i tkr 2004 2003 2002 2001 2000

Låneram
Beviljad i regleringsbrevet 98 000 80 000 75 000 63 000 60 600
Utnyttjad 48 601 49 066 59 009 43 177 39 400

Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrevet 35 603 34 403 29 919 23 384 20 776
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränteintäkter 1 035 2 108 2 594 2 749 2 312
Räntekostnader 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter
Totala avgiftsintäkter 26 591 31 719 29 246 82 733 75 063
- varav disponibelt 26 591 31 719 29 246 82 733 75 063
Beräknat i regleringsbrev 33 000 22 700 12 600 75 900 -

Anslagskredit
Beviljad i regleringsbrevet - - - - -
Utnyttjad i kredit 0 0 0 0 0

Anslag
Utgående reservationer 0 0 0 0 0
- varav intecknat av framtida åtaganden 0 0 0 0 0
Anslagssparande 0 0 0 0 0
- varav intecknat av framtida åtaganden 0 0 0 0 0

Bemyndiganden
Tilldelat bemyndigande - - - - -
- varav gjorda åtaganden 0 0 0 0 0

Medeltal under året
Årsarbetskrafter1, 2 560 498 445 400 371
Medelantalet anställda 580 591 544 496 450

Driftskostnad
Per årsarbetskraft 3 718 814 848 799 757

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring 206 -16 741 -6 156 9 680 2 094
Balanserad kapitalförändring 16 286 33 027 39 184 29 504 27 410

2 Från 2004 använder högskolan AGV:s tidsanvändningsstatistik för antalet årsarbetskrafter.  Jämförelsesiffra för 2003 avseende AGV:s 
tidsanvändningsstatistik var 567. För tidigare år saknas motsvarande jämförelsesiffror.

1 Exklusive upphandlade tjänster

3 Driftskostnader per årsarbetskraft för 2003 blir 715 tkr för 567 årsarbetskrafter (se not 2).

1 Exklusive upphandlade tjänster 
2 Från 2004 använder högskolan AGV:s tidsanvändningsstatistik för antalet årsarbetskrafter.  Jämförelsesiffra för 2003 avseende AGV:s tidsan-
vändningsstatistik var 567. För tidigare år saknas motsvarande jämförelsesiffror.  
3 Driftskostnader per årsarbetskraft för 2003 blir 715 tkr för 567 årsarbetskrafter (se not 2).
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Styrelsen för Högskolan i Borås beslutar fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2004.  
 
Borås den 18 februari 2005

Said Irandoust      Gun Hellsvik     Roland Andersson 
Rektor (myndighetschef )    Styrelseordförande

Claes Bankvall      Stig-Arne Blom     Lise-Lotte Lenberg

Solveig Kjörnsberg     Berit Olsson     Else-Marie Lindgren

Hans Björk      Mimmi Kylemark    Bo Westerlund

Monica Lassi      Maria Gustafson    Johan Andersson

Underskrifter 
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Bilder från högskolans nyinvigda Bibliotek 
& Läranderesurser (oktober 2004).


