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Sammanfattning i siffror

Högskolan 
i siffror

Grundutbildning
Totalt hade Högskolan i Borås 5 137 helårsstuden-
ter (HST), varav 5 004 inom ordinarie högskoleut-
bildning varav 1 387 inom naturvetenskaplig och 
teknisk utbildning.

Totalt genomförde dessa studenter 4 365 helårs-
prestationer (HPR), varav 4 252 inom ordinarie 
högskoleutbildning varav 1 094 inom naturveten-
skaplig och teknisk utbildning.

Antalet avlagda examina under 2005 var totalt 
1 625.

Verksamhetsgrenen grundläggande högskoleut-
bildning inklusive uppdragsutbildning omsatte 
374 544 tkr och visade ett positivt verksamhets-
utfall på 18 220 tkr.

Forskning och forskarutbildning
Under 2005 hade Högskolan i Borås totalt 107 
forskarstuderande, varav 60% kvinnor. Det tillkom 
11 nya forskarstuderande och 13 disputationer. 
Verksamhetsgrenen forskning och forskarutbild-
ning inklusive uppdragsforskning redovisar en om-
sättning på 56 316 tkr och ett negativt verksam-
hetsutfall på 6 294 tkr.

Personal
Högskolan hade 536 anställda 2005. Av dessa var 
58% kvinnor. Högskolan hade 27 professorer och 
av dessa var 37% kvinnor. 

Ekonomi
Totalt redovisar Högskolan i Borås en omsättning 
på 430 860 tkr och ett positivt verksamhetsutfall på 
11 926 tkr. Högskolan har 28 359 tkr i utgående 
myndighetskapital.
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År 2005 var ett positivt år för 
Högskolan i Borås. När jag 
tänker tillbaka på året är det helt 
klart universitetsansökan som 
dominerar. Vi blev klara med den 
vackra boken med textilomslag 
och vi fi ck tillfälle att överlämna 
den personligen till utbildnings-
minister Leif Pagrotsky – som var 
tydligt intresserad och impone-
rad. Det kändes oerhört roligt 
att vi alla som representerade 
Borås, Västra Götalandsregionen, 
Sjuhäradskommunerna, närings-
livet och högskolan kunde göra 
presentationen hos ministern 
tillsammans – att visa att vi alla 
står bakom detta initiativ. 

Det kändes också bra att vi 
blev klara innan rektor Said 
Irandoust lämnade oss, så att han 
som lagt så mycket energi och 
kraft på detta projekt fi ck vara 
med och överlämna ansökan.

Signalerna har varit fortsatt 
positiva under hösten och vi ser 
med tillförsikt fram emot att så 
småningom bli utvärderade av 
Högskoleverket. Professions-
universitetet är ett starkt och bra 
koncept värt att lyckas!

En känsla av glädje och opti-
mism fi ck vi också vid beskedet 
att Högskolan i Borås tilldelats 
590 nya platser för 2006. Det 
kändes som en bekräftelse och 
uppmuntran från Utbildnings-

departementet för våra strävan-
den att bli ett professionsuniver-
sitet.

Detta innebar också en 
vändning för vår ansträngda 
ekonomi och ett glädjebesked 
för alla sökande studenter. Nu 
fi nns möjlighet för fl er männis-
kor att förverkliga drömmar om 
högskoleutbildning, vare sig det 
gäller en professionsutbildning, 
fortbildning eller enstaka kurs. 

De ökade resurserna innebär 
även att Högskolan i Borås kan 
förverkliga många av de planer 
och utveckla de idéer som fi nns 
artikulerade i universitetsansö-
kan. Ett intensivt arbete för att 
skapa nya relevanta utbildningar 
med professionsinriktning har 
initierats och kommer att fort-
sätta under 2006. 

För studenterna har året inne-
burit en förbättrad studentmiljö. 
Nya Bibliotek & läranderesurser 
har blivit studenternas arbets-
plats med sina många grupprum, 
datorarbetsplatser och stora ljusa 
utrymmen. 

Borås Stad har också ökat i 
attraktivitet som studentstad. 
Från att ha legat på 33:e plats i 
Studentlivs rangordning blev det  
plats nummer 9 år 2005 – ett 
ordentligt kliv upp på listan. 

En händelse som kom att 
prägla både högskolans interna 

strategiska diskussioner och 
diskussionerna i högskolevärlden 
var propositionen ”Ny värld – ny 
högskola”. Vi har ägnat tid och 
kraft åt att försöka tydliggöra 
för alla berörda de svårigheter 
som denna proposition medför 
för högskolor utan vetenskaps-
område. Högskolan i Borås har 
också lagt fram ett förslag om en 
professionsinriktad master med 
egen examensbenämning. 

För mig personligen har 2005 
inneburit ett större ansvar för 
hela högskolans utveckling när 
jag gick från prorektor till tf. 
rektor i juni. Under hösten har 
rekryteringsprocessen för ny rek-
tor varit i fokus. Den 9 december 
beslöt högskolestyrelsen att till 
regeringen föreslå mig som rektor 
för Högskolan i Borås. Jag kän-
ner stor tacksamhet för styrelsens 
förtroende och ser med glädje 
och tillförsikt fram emot att leda 
högskolan under den spännande 
tid vi har framför oss.

Lena Nordholm
Tf. rektor

Betydelsefulla steg mot framtiden

Lena Nordholm

Rektor har ordet
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En högskola som utvecklas
Det gångna året har högskolan 
tagit ett stort och kanske avgö-
rande steg mot att bli Sveriges 
första professionsuniversitet i 
och med att man lämnade in sin 
universitetsansökan. En ansökan 
som fi ck Leif Pagrotsky att yttra 
ordet ”Imponerande!”. Inläm-
nandet av ansökan innebär dock 
långtifrån att professionskoncep-
tet är färdigutvecklat. Stora delar 
av hösten har ägnats åt att dis-
kutera vilka steg som nu ska tas 
för att man ska nå ända fram till 
Professionsuniversitetet i Borås.

Regeringens förslag om en ny 
högskoleproposition, ”Ny värld 
– ny högskola”, kan också få sto-
ra konsekvenser för högskolans 
framtid. Skulle den gå igenom 
skulle den bli en stor bromskloss 
för alla högskolor och därmed 
även för Högskolan i Borås.

I samma veva som universitets-
ansökan lämnades till regeringen 
gjorde Said Irandoust sina sista 
dagar som rektor vid Högskolan 
i Borås. Utan att själv ha arbetat 
nära honom kan jag påstå att han 
lämnat fl era avtryck i högskolans 
historia. Detta arv ska nu förval-
tas och i sin tur kan leda till yt-
terligare framsteg. Said Irandoust 
kommer dessutom alltid att ha 
minst en förankring kvar till 
Borås eftersom han numera är 
hedersmedlem av Studentkåren 
i Borås.

Genom att rektorsämbetet 
blev vakant inleddes en rekry-
teringsprocess för att hitta ny 
rektor. Processen har under sin 
gång fått ta emot en del negativ 
kritik både från studenter och 
lärare. Främst har grupperna va-
rit kritiska till att namnen på de 
slutgiltiga kandidaterna offent-
liggjordes först samma dag som 
hörandet av kandidaterna skulle 
ske. Förhoppningsvis lär vi alla 
av denna kritik till nästa gång.

År 2005 beslutades det inom 
högskolan att samla alla student-
nära verksamheter under Biblio-
tek & läranderesurser. Därmed 
blir det lättare för studenterna att 

hitta verksamheterna samtidigt 
som medvetandegraden om 
deras existens blir högre. Genom 
vetskapen kommer stödfunktio-
nerna förhoppningsvis användas 
mer vilket borde förbättra många 
studenters studieresultat och 
studiesituation. Därmed blir alla 
vinnare!

 Under året fi ck högskolan 
beskedet att man för år 2006 
får 590 fl er utbildningsplatser, 
därmed expanderar högskolan 
återigen efter några år med 
neddragningar. Fler studenter 
innebär större intäkter och 
förhoppningsvis satsas en del 
av dessa på utbildningskvalitén 
eftersom den i vissa fall under de 
gångna åren fått stryka på foten, 
fastän studentkåren försökt mot-
verka det. Bland annat har färre 
lärartimmar lagts på kurserna 
samtidigt som klasserna i fl era 
fall blivit större. Högskolan väljer 
nu att expandera där det fi nns en 
efterfrågan från arbetsmarknaden 
och inte enbart där studenterna 

efterfrågar det. Därmed utbildar 
förhoppningsvis Högskolan i 
Borås inte studenter till arbets-
löshet vilket många akademiker 
runtom i landet får erfara.

Alla ovanstående punkter är 
betydelsefulla för högskolans 
utveckling och därmed också för 
studenternas framtid. Utan dessa 
avtryck skulle Högskolan i Borås 
ligga långt efter i utvecklingen 
om man jämför med andra 
lärosäten, vilket i sin tur skulle 
påverka hela Sjuhäradsbygdens 
utveckling.

Framtiden börjar idag och 
det är studenternas och bygdens 
framtid det rör sig om. Därför 
måste vi tillsammans med hög-
skolan se till att alla fi nns med 
och påverkar. Genom ett levande 
infl ytande stärker vi framtiden.

Mikael Pirs
Kårordförande

Studentkåren 
har ordet

Mikael Pirs
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Universitetsansökan 
överlämnad till 
utbildningsministern 
Den 30 maj överlämnade Hög-
skolan i Borås ansökan om att 
få starta landets första profes-
sionsuniversitet till regeringen. 
Högskolan är det första lärosäte 
någonsin som fått överlämna en 
universitetsansökan personligen 
till utbildningsministern. En stor 
delegation från högskolan, ledd
av avgående rektor Said 
Irandoust och prorektor Lena 
Nordholm, var på plats på 
Utbildningsdepartementet i 
Stockholm. I delegationen ingick 
även lokala riksdagsmän, vice 
ordförande i högskolans styrelse 
tillika regionråd Roland 
Andersson, landshövding Göte 
Bernhardsson, f.d. statsrådet 
Sven Hulterström samt före-
trädare för både Studentkåren i 
Borås och det lokala näringslivet. 

– Imponerande! Det var Leif 
Pagrotskys spontana kommentar 
när han fi ck ansökan i sin hand. 
Han uttryckte också att det var 
en ambitiöst förberedd ansökan, 
som var vackert presenterad. 

Leif Pagrotsky poängterade 
också att han är positivt inställd 
till de argument högskolan har 
för att starta ett professions-
universitet.

– Ni lyfter verkligen fram 
angelägna frågor i er ansökan, 
sammanfattade han.

Känslosam avtack-
ning av rektor Said 
Irandoust
I februari med-
delade rektor 
Said Irandoust 
att han erbjudits 
och tackat ja till 
rektorstjänsten på Asian Institute 
of Technology, AIT, 
i Bangkok, Thailand. 

Den 31 maj gjorde han sin 
sista arbetsdag på Högskolan 
i Borås. Veckan dessförinnan, 
den 24 maj, kom närmare 200 
personer från högskolan och den 
omgivande regionen för att delta 
i den festliga avtackningen av 
den populäre rektorn.

Said Irandoust uppvaktades 
med presenter, tacktal och lov-
ord. Företrädare från högskolans 
alla institutioner bidrog med 
både sång och musik, humoris-
tiska lyckönskningstal och spex. 

Lena Nordholm 
styrelsens kandidat 
som ny rektor
Rekryteringen av ny rektor efter 
Said Irandoust påbörjades i mars 
månad, då rekryteringsgruppen 
sammanträdde för första gången. 
Gruppen, som utsågs av hög-
skolans styrelse, inledde arbetet 
med att besluta att en konsult 
skulle bistå högskolan i rekryte-
ringsarbetet. Ett rekordstort antal 
personer lockades av tjänsten. 
Till en början inlämnades 55 
intresseanmälningar. När rekry-
teringsprocessen avslutades med 
hörande den 18 november, åter-
stod endast två kandidater. Den 
9 december beslutade en enig 

styrelse att föreslå 
Lena Nordholm 
som kandidat 
till ny rektor 
för Högskolan i 
Borås. 

Viktiga händelser 2005

Året som gått

Fler nyheter 
från året som gått:
www.hb.se/nyheter/register
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590 nya 
utbildningsplatser
De nya utbildningsplatser-
na som Högskolan i Borås 
tilldelades av regeringen blev 
en vändpunkt för högskolan. 
Tilldelningen kan ses som 
ett erkännande av Högsko-
lans i Borås arbete för att bli 
Sveriges första professionsuni-
versitet. Regeringens satsning 
på nya utbildningsplatser gör 
att Högskolan i Borås återigen 
kan expandera. Expansionen 
innebär att utbildningsutbu-
det för 2006 ökar med såväl 
nya program som fristående 
kurser. Dessutom utökas 
antalet utbildningsplatser på 
befi ntliga program och kurser.

Designåret 2005
Utbildningsminister Leif 
Pagrotsky blev omedelbart 
anmäld till kursen ”Design 
för det goda livet” när han 
besökte högskolan i april. 
”Design för det goda livet” är 
en 5-poängskurs vars ambition 
var att bli ”världens största 
designkurs”, vilket bekräfta-
des när antalet anmälningar 
räknats: 800 stycken. Kursen 
vänder sig till personer med 
ett brett intresse av design och 
ges även under både vår- och 
höstterminerna 2006.

Koncepthuset NESTET var 
ett annat av högskolans bidrag 
under Designåret 2005. I slutet 
av maj byggdes huset på Stora 
torget i Borås, bredvid de nio 
fl aggor som specialdesignades 
av professor Johan Huldt på 
Institutionen Textilhögskolan. 
NESTET var ett samarbetspro-
jekt mellan Högskolan i Borås, 

Borås Stad, Mitt i Borås och 
Fristad Bygg. Huset invigdes på 
nationaldagen den 6 juni och 
har under resten av året bland 
annat fungerat som utställ-
ningslokal och mötesplats för 
diskussioner kring design samt 
central informationsplats för 
högskolans kurs ”Design för 
det goda livet”.

Ett steg framåt 
för innovations-
utvecklingen
När Sjuhärad utvecklar ett 
starkt stödsystem för nyfö-
retagande har många bitar 
kopplats samman i en nära 
samverkan mellan högskolan, 
Borås Stad och regionens 
näringsliv. Tillsammans har 
parterna medverkat till att 
ESPIRA-tillväxtcenter i Sjuhä-
rad blivit en gemensam arena 
för nyföretagande. Högskolan 
har bl.a. förlagt sin entrepre-
nörsutbildning till ESPIRA, 
representerats i olika styrelser 
samt bidragit till utvecklingen 
genom sitt holdingbolag. 
I miljön fi nns bl.a. en inkuba-
tor, Connect Väst, ALMI och 
Sjuhärads kommunalförbund. 
För att öka studentengage-
manget i dessa frågor har ett 
s.k. Drivhus startats under året.

Barnskötare 
blir lärare
Barnskötare utbildas till lärare 
på sina arbetsplatser genom 
ALV-projektet som starta-
des på högskolan i augusti. 
ALV står för AktionsLärande 
Validering och är ett samar-
betsprojekt mellan Högskolan 
i Borås, Borås Stad, Göte-
borgs Stad, Lerums kommun, 
Valideringscentrum i Göte-
borgsregionen och Centrum 
för Aktionslärande i Sverige. 

Syftet med ALV-projektet är 
att få fl er behöriga lärare samt 
att hitta nya utbildningsvägar 
för yrkesverksamma personer. 
Institutionen för pedagogik 
avser att följa projektet i en 
internationell studie, som ska 
undersöka hur man kan syn-
liggöra kompetens som vun-
nits genom yrkesverksamhet.

Gemensamt 
laboratorium
för logistik
Ett nytt logistiklaboratorium 
startades under 2005 på 
högskolan i samarbete med 
SP – Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut och logis-
tiknätverket Sweden Logistics. 
Laboratoriet kommer främst 
att användas för undervisning 
och forskning. Även regio-
nens företag har möjlighet att 
utnyttja det exempelvis  i 
studentrelaterade projekt.

Campus Sjuhärad
avslutades
Projektet Campus Sjuhärad 
avslutades med en konferens i 
december. Under konferensen 
diskuterades och uppvisades de 
konkreta resultat som upp-
nåtts inom samverkan genom 
projektet, bland annat Event 
Management-utbildning, 
Bättrekonceptet, ESF-projekt 
och Drivhus. Högskolan i 
Borås har sedan starten av 
Campus Sjuhärad 2002 
stärkt sin roll som en naturlig 
samhällsaktör i Sjuhäradsre-

gionen genom ett medvetet 
arbete med att skapa arenor för 
samverkan mellan olika parter 
i regionen.

Borås nionde 
bästa studentstad
Borås har blivit en väsentligt 
bättre studentstad konstate-
rades i tidningen Studentliv 
i november. Borås tog största 
klivet i listan över Sveriges 
bästa högskolekommuner, från 
plats 33 förra året, till 9:e plats 
år 2005. Borås får betyget G, 
godkänt, i kategorin ”Kontakt 
mellan kommun och studen-
ter”. I de två andra kategorier-
na, ”Information till studen-
terna” och ”Stöd till kårer” blir 
betyget VG, väl godkänt. 

Bästa svensk på 
Mode-VM i Paris
Den fräcka klänningen med 
metallkonstruktion som 
designats av Maria Nordström, 
student på Institutionen Textil-
högskolan, blev vald till bästa 
svenska tävlingsbidrag i Mode-
VM i december. Årets tema för 
den prestigefyllda modetävling-
en Fashion Future i Paris, som 
i år hölls för 23:e gången, var 
Nya samspel – mode, konst och 
teknologi. På bilden syns Maria 
Nordström bredvid modellen 
som bär hennes kreation, som 
bygger på kontraster och en 
metallställning – en symbol för 
industrin – som försiktigt nyper 
tag i en sidenkjol. I bakgrunden 
syns modegurun Pierre Cardin.

Nestet
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Högskolans högsta beslutande 
organ är styrelsen. Myndighets-
chef är rektor med prorektor som 
ställföreträdare. För att skapa 
en effektiv ledningsfunktion 
har rektor utsett vicerektorer för 
grundutbildning och omvärlds-
samverkan. Prorektor har ansvar 
för forskning och doktorsutbild-
ning. För högskolans strategiska 
ledning är ett ledningsråd knutet 
till rektor, där studenter och 
representanter för olika lednings-
funktioner är företrädda.

Den gemensamma förvaltning-
en leds av en förvaltningschef, 
som har ett operativt ansvar för 

myndighetsutövning och admi-
nistrativa funktioner.

Högskolan i Borås har två 
särskilda organ, Forsknings- 
och utbildningsnämnden 
(FoU-nämnden) samt Lärar-
utbildningsnämnden (LUN), 
som ansvarar för fördelning av 
forskningsmedel som anvisats 
av högskolans styrelse samt för 
samordning och kvalitetssäkring 
av högskolans utbildning och 
forskningsverksamhet inom sina 
respektive ansvarsområden. 

FoU-nämnden och LUN har 
tillsatt utskott som ansvarar för 
tillämpning av högskolans an-

ställningsordning samt samord-
ning av de högskoleövergripande 
insatserna inom doktorsutbild-
ningen. 

Bibliotek & läranderesurser 
vid Högskolan i Borås utgör 
en integrerad del av högskolans 
process att utveckla en samlad 
och kreativ miljö för högskolans 
utbildning, forksning och sam-
verkan med omgivande samhälle. 

Idag är Högskolan i Borås 
indelad i sex institutioner som i 
huvudsak svarar mot olika pro-
fessionsområden.

Högskolans organisation

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

Institutionen Biblio-
teks- och informa-
tionsvetenskap/
Bibliotekshögskolan
Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Biblio- 
tekshögskolan (BHS) har genom 
ett avtal med Göteborgs univer-
sitet rätt att examinera doktorer. 
Detta har möjliggjort att landets 
största forskarutbildning i ämnet 
biblioteks- och informations-

vetenskap har vuxit fram vid 
högskolan. Ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap har 
tvärvetenskaplig karaktär med en 
närhet till fl era olika praktiker. 
Institutionen genomför Sveriges 
största grundutbildning i biblio-
teks- och informationsveten-
skap och ger även landets enda 
distansutbildning i ämnet. 

Institutionen 
för data- och 
affärsvetenskap
Institutionen för data- och affärs-
vetenskap (IDA) har utbildnings-
program upp till magisternivå, 
som bygger på ämneskombina-
tionen informatik och företags-
ekonomi. Vid institutionen fi nns 
även en utbildning i entrepre-
nörskap och affärsdesign och en 
fastighetsmäklarutbildning.

Institutionen 
för vårdvetenskap
Institutionen för vårdvetenskaps 
(VHB) verksamhet är utbild-
ning, forskning samt metod- och 
kompetensutveckling inom 
vård och omsorg. Institutionen 

driver fl era olika program och 
fristående kurser inom vård- och 
omsorgsområdet. Vid institu-
tionen kan studenten examineras 
upp till magisternivå i ämnet 
vårdvetenskap.

Institutionen 
för pedagogik 
Institutionen för pedagogik 
(PED) är hemvist för framförallt 
lärarutbildning och beteende-
vetenskapliga ämnen. Genom 
Centrum för skolutveckling 
(CSU) ges stöd till utveckling 
inom förskola, grundskola, gym-
nasium samt fortbildning mot 
utbildningsområdet.

Institutionen 
Ingenjörshögskolan
Vid Institutionen Ingenjörshög-
skolan (IH) fi nns högskoleingen-
jörsutbildningar inom alla tek-
nikområden. Magisterutbildning 
erbjuds inom områdena bygg, el, 
kemi och maskin. Institutionen 
har ett nära samarbete med SP, 
Sveriges Provnings- och Forsk-
ningsinstitut.
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Indelning av verksamheten
Högskolan i Borås verksam-
het redovisas inom följande 
verksamhetsgrenar: grundläg-
gande högskoleutbildning med 
stödfunktioner samt forskning 
och forskarutbildning med stöd-

funktioner. De återrapporterings-
krav som är gemensamma för 
verksamheten belyses i avsnittet 
”Gemensamma områden”, där 
även redovisningen för lokaler 
och bibliotek återfi nns.
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Rationalisering och expansion
Förutsättningarna för Högskolan i Borås ekonomiska utveck-
ling under 2005 kan beskrivas i termer av en kraftfull rationa-
lisering, följt av en avsevärd expansion. Initialt präglades 
verksamheten av fortsatt arbete med att rationalisera verk-
samheten i enlighet med den resurstilldelning för 2006–2007 
som angavs i budgetpropositionen för 2005. 

Profi lering och kravet på rationalisering av verksamheten 
innebar neddragningar i utbildningsutbudet med drygt 300 
helårsstudenter under 2005. För att kunna genomföra nöd-
vändig profi lering av högskolans utbildningar inom ramen 
för föreslagen resurstilldelning planerades för ytterligare ned-
dragningar i utbildningsutbudet 2006 (tabell 1).

Detta innebar att de verksamhetsförändringar som initiera-
des 2004 inom Institutionen för vårdvetenskap, följdes av 
ytterligare varsel av 19 personer på Institutionen Ingenjörs-
högskolan och Institutionen för data- och affärsvetenskap 
under 2005. 

Tabell 1: Utveckling grundutbildning 2003–2006

Budgetpropositionen för 2006 förändrade högskolans 
förutsättningar radikalt. Högskolan i Borås tilldelades 590 
nya utbildningsplatser för 2006, varav 190 även avsåg 2005. 
Ersättningen för dessa platser innebar att ersättningstaket 
ökade med 6 650 tkr till totalt 334 061 tkr. 

Den förbättrade ekonomiska situationen innebar att hög-
skolan måste expandera grundutbildningen för att nå de nya 
ersättningstaken för perioden 2006–2008. Detta medförde 
att de varsel som lades enbart resulterade i 10 uppsägningar.

Ekonomisk
utveckling

Belopp i tkr Utfall    
2003

Utfall    
2004

Utfall    
2005

2006 
enligt 

budget-
prop. 
2005

2006 
enligt 

budget-
prop. 
2006

Antal helårsstudenter 5 932 5 363 5 004 4 945 5 685

Ersättningstak (tkr) 319 231 324 109 334 061 331 300 377 685

Över-/underprestation 40 499 17 770 -13 911 -2 036 -5 598

Sparade prestationer 31 412 32 394 18 483 16 447 12 885

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 366 115 356 034 350 215

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 25 622 26 591 31 719

Intäkter av bidrag 38 233 41 259 29 033

Finansiella intäkter 890 1 037 2 111

Summa verksamhetens intäkter 430 860 424 921 413 078

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -264 946 -265 237 -270 282

Kostnader för lokaler -72 115 -70 715 -61 724

Övriga driftkostnader -62 801 -65 898 -73 451

Finansiella kostnader -850 -1 069 -2 816

Avskrivningar och nedskrivningar -18 194 -21 796 -21 546

Summa verksamhetens kostnader -418 906 -424 715 -429 819

Verksamhetsutfall 11 954 206 -16 741

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag

-28 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter 
för bidrag

1 738 2 435 2 885

Övriga erhållna medel för fi nansiering 
av bidrag

373

Lämnade bidrag -2 111 -2 435 -2 885

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 11 926 206 -16 741

Tabell 2: Resultaträkning
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Tidpunkten för tilldelningen av nya platser 
innebar dock att högskolans ekonomiska resultat 
för 2005 är konsekvensen av genomförda ratio-
naliseringsåtgärder. Expansionen av grund-
utbildningen får genomslag först under 2006. 
Detta medför att Högskolan i Borås redovisar ett 
positivt verksamhetsutfall på 11 954 tkr för 
2005, en resultatförbättring med 28 695 tkr 
jämfört med 2003, trots att kostnaderna för 
lokaler ökat med 10 391 tkr under perioden. 

Tabell 3: Jämförelse budget, prognos 
och utfall 2005

Årets verksamhetsutfall är en avsevärd resultat-
förbättring jämfört med delårsrapportens prog-
nostiserade överskott på 265 tkr. Den främsta 
förklaringen till det förbättrade resultatet är att 
anslagsintäkterna ökat med 6 650 tkr, motsva-
rande ersättningen för de 190 platserna, samt att 
övriga driftskostnader minskat med 5 199 tkr. 

Belopp i tkr Budget Prognos 
vid delår

Utfall

Verksamhetens intäkter 424 087 425 265 430 860

Verksamhetens kostnader -427 573 -425 000 -418 906

Verksamhetsutfall -3 486 265 11 954

Resultatförbättringen är i hög grad resultatet 
av de verksamhetsförändringar som genomförts 
under året samt att högskolan använder sparade 
prestationer för att nå ersättningstaket. Utan 
sparade prestationer hade högskolan redovisat ett 
underskott på 2 191 tkr. 

Årets resultat innebär att högskolans myndig-
hetskapital uppgår till 28 359 tkr och att värdet 
på sparade prestationer minskar till 18 483 tkr.
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Grundutbildning
Professions- 
och ämnesområden
Högskolan i Borås har en stark bas i professions-
inriktad utbildning. Högskolan har sedan sin 
tillkomst haft målsättningen att dess utbildningar 
ska svara mot de kompetensbehov som ställs från 
arbetsliv och samhälle. 

Utbildningsutbudet är koncentrerat till program-
utbildningar inom ett antal för samhället viktiga 
professions- och ämnesområden:

• biblioteks- och informationsvetenskap
• textil och design
• informatik
• ekonomi och handel
• teknik
• vård 
• utbildning

Att högskolan prioriterat professionsutbildningar 
som leder till examen visas genom att andelen 
studenter på magister- och kandidatnivån ökade 
samtidigt som antalet studenter på A–B-nivån 
minskade jämfört med 2004. 

Tabell 4: Andel HST per nivå

Att Högskolan i Borås även svarar mot olika profes-
sionsområdens kompetensbehov visar sig av att 
utexaminerade studenter, trots konjunktursväng-
ningar, generellt lyckas väl med att få arbete. 

Högskoleverkets undersökning av hur väl studen-
terna på olika högskolor och utbildningar lyckas

 etablera sig på arbetsmarknaden visar att studen-
terna vid Högskolan i Borås snabbt får arbete efter 
avslutad utbildning. 

Undersökningen visade att av de 35 000 personer 
som examinerades från landets universitet och 
högskolor läsåret 2000/01 hade 81% etablerat sig 
på arbetsmarknaden år 2002. Motsvarande siffra 
för Högskolan i Borås var 85%. 

Dimensionering och profi lering
Det övergripande målet för högskolans dimensio-
nering av utbildningsutbudet är att det ska spegla 
den profi lering som högskolans universitetsansökan 
anger. En styrande faktor är i detta sammanhang 
olika arbetsmarknadsprognoser. För att inte utbilda 
studenter till arbetslöshet prioriterar högskolan 
utbildningar inom yrkesområden med goda fram-
tidsutsikter. Vidare vägs söktryck och efterfrågan 
från studenterna in. Styrande är även regeringens 
viljeyttring i form av regleringsbrevet. 

De verksamhetsförändringar som genomfördes 
2004–2005 präglades av ovan nämnda ambitio-
ner. Därutöver strävade högskolan efter att nå en 
dimensionering av den grundläggande högskoleut-
bildningen som säkerställer en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling. Sammantaget har detta 
inneburit en reduktion med 928 helårsstudenter 
under 2004 och 2005. Denna process har varit 
ansträngande och i vissa fall lett till arbetsbrist och 
uppsägningar. 

För att skapa utrymme för profi lering planerade 
högskolan att produktionen av helårsstudenter och 
helårsprestationer skulle underskrida ersättningsta-
ket med 2 500 tkr för 2005. 

När högskolan tilldelades ytterligare 190 platser 
ökade ersättningstaket till 334 061 tkr. Detta inne-
bar att högskolan underskred ersättningstaket med 
ytterligare 6 650 tkr. För 2005 redovisar högskolan 
en produktion som underskred ersättningstaket 
med 14 035 tkr. I jämförelse med 2004 motsvarar 

Grundläggande 
högskoleutbildning

Nivå 2005 2004 2003

A–B 72% 74% 79%

C 20% 18% 15%

D 8% 8% 6%
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det en minskning av produktionen med 31 925 tkr. Sparade 
prestationer kommer att tas i anspråk för att nå ersättnings-
taket. Högskolans värde av utgående prestationer minskar till 
18 359 tkr. Det medför att högskolan inte når fullt värde av 
sparade prestationer för 2005.

Resurserna för grundläggande högskoleutbildning med 
uppdragsverksamhet har ökat under perioden. Takbeloppet 
inom grundutbildningen uppgår till 334 061 tkr för 2005. 
Det är en ökning med 9 952 tkr jämfört med föregående år. 

Föregående års ersättning för Nätuniversitetet betalades ut i 
form av ett bidrag, vilket innebär att anslagen 2004 minskade 
med 3 174 tkr. Den reella ökningen för 2005 blir 6 778 tkr, 
vilken i stort kan hänföras till de nya utbildningsplatserna. 
Av den totala fi nansieringen utgör anslag 89,2% och externa 
medel 10,8%.

Tabell 5: Grundläggande högskoleutbildning inklusive 
uppdragsverksamhet

Kostnaderna har minskat under året med 8 578 tkr, vilket 
motsvarar en minskning med 2,4%. Störst förändring visar 
avskrivningar och övriga kostnader som minskat med 3 612 
tkr respektive 4 879 tkr. Detta kan förklaras av högskolans 

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 334 061 324 109 319 231

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

19 605 20 463 26 510

Intäkter av bidrag 19 988 19 506 9 334

Finansiella intäkter 890 1 037 2 111

Summa verksamhetens intäkter 374 544 365 115 357 186

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -217 632 -218 828 -228 362

Kostnader för lokaler -70 694 -69 365 -60 541

Övriga driftkostnader -50 772 -55 651 -63 503

Finansiella kostnader -849 -1 069 -2 816

Avskrivningar och nedskrivningar -16 349 -19 961 -20 287

Summa verksamhetens kostnader -356 296 -364 874 -375 509

Verksamhetsutfall 18 248 241 -18 323

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag

-28 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter 
för bidrag

1 682 2 435 2 885

Lämnade bidrag -1 682 -2 435 -2 885

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 18 220 241 -18 323

beslut om investeringsstopp samt neddragningar i utbild-
ningsvolymen. Totalt redovisar verksamhetsgrenen ett positivt 
resultat år 2005 med 18 220 tkr. 

Verksamhetsutfallet för grundläggande högskoleutbildning 
har förbättrats betydligt under perioden. Även jämfört med 
delårsrapporten visar verksamhetsområdet en avsevärd för-
bättring. Totalt redovisar grundläggande högskoleutbildning 
exklusive uppdragsutbildning ett positivt resultat på 18 106 
tkr, vilket kan jämföras med ett negativt resultat med 18 354 
tkr för 2003. 

Tabell 6: Grundläggande högskoleutbildning 
exklusive uppdragsverksamhet

I delårsrapporten prognostiserades resultatet till ett överskott 
om 241 tkr. Den främsta förklaringen till det förbättrade 
resultatet är att anslagen ökat med 6 650 tkr samtidigt som 
övriga driftskostnader minskat med 9 564 tkr för grund-
läggande högskoleutbildning jämfört med prognos. I övrigt 
har intäkterna samt kostnader för personal, lokaler och av-
skrivningar minskat något jämfört med prognos.

Takbeloppet inom grundutbildningen uppgår till 334 061 
tkr för 2005. Det är en ökning med 9 952 tkr jämfört med 
föregående år. 

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 334 061 324 109 319 231

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 469 6 580 8 196

Intäkter av bidrag 9 739 12 109 7 322

Finansiella intäkter 890 1 037 2 111

Summa verksamhetens intäkter 353 159 343 835 336 860

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -208 967 -205 992 -215 849

Kostnader för lokaler -69 794 -68 419 -59 287

Övriga driftkostnader -39 436 -48 572 -57 607

Finansiella kostnader -849 -1 066 -2 816

Avskrivningar och nedskrivningar -15 979 -19 534 -19 655

Summa verksamhetens kostnader -335 025 -343 583 -355 214

Verksamhetsutfall 18 134 252 -18 354

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag

-28 0 0

Årets kapitalförändring 18 106 252 -18 354
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Tabell 7: Uppdragsverksamhet inom grundläggande 
högskoleutbildning

Omsättningen för uppdragsutbildningen har under perioden 
2003–2005 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 påverkat årets kapitalförändring.

Högskolans utbildningsuppdrag
Examinationsmål
Enligt regleringsbrevet ska som verksamhetsmål för fyraårspe-
rioden 2005–2008 tillsvidare följande lägsta examinationsmål 
gälla för Högskolan i Borås.

Tabell 8: Examinationsmål

För 2005 redovisar Högskolan i Borås totalt 1 625 examina. 
Detta ska ses som ett resultat av Högskolan i Borås medvetna 

satsning på utbildningar upp till magisternivå. Satsningen 
innebär att högskolan visar en ökning av det totala antalet 
examina trots att antalet helårsstudenter minskat med drygt 
900 sedan 2003. Ökningen medför att högskolan bedömer 
att förutsättningarna för att nå samtliga examensmål för 
perioden 2005–2008 är goda.  

Tabell 9:  Avlagda examina

Högskolan i Borås har tre olika mål avseende antalet lärar-
examina samt kravet att minst en tredjedel av antalet lärar-
examina bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller 
naturvetenskap. 

Totalt redovisar högskolan 164 lärarexamina, varav 65 
examina med inriktning mot matematik, teknik eller natur-
vetenskap, för 2005 (tabell 10). Målet att minst en tredjedel 
bör ha inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap 
är därmed uppfyllt för 2005 (40%). 

Tabell 10: Lärarexamina

Antalet lärarexamina med inriktning mot tidigare år uppgår 
till 154 för 2005. Utav dessa var 54 examina med inriktning 
mot förskola och förskoleklass. 

Jämförelsen försvåras dock av att lärarexamen med inrikt-
ning mot tidigare år från och med 2003 ersatte den tidigare 
barn- och ungdomspedagogisk examen, vilket innebar att 
utbildningen förlängdes med en termin. 

För lärarexamen med inriktning mot senare år redovisar 
högskolan 10 lärarexamina för 2005. Den första studentkul-
len som studerar på lärarutbildningen med inriktning mot 
senare år examineras under 2006. Samtliga examina för 2005 
är hänförbara till studenter som kunnat tillgodoräknat sig 
tidigare moment i utbildningen.  

Att högskolan lyckats väl med att nå regeringens mål beror 
på det aktiva arbetet för att ta hänsyn till studenternas val. De 
inriktningar som erbjuds på högskolan presenteras grundligt 
i en utbildningskatalog där den blivande studenten får tydlig 
information om vilket verksamhetsområde samt vilka 

Examen
Mål                  

2005–2008

Sjuksköterskeexamen 620

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år1        470

- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass 235

Lärarexamen med inriktning mot senare år1 140
1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar

2005 2004 2003

Totalt antal examina vid HB 1 625 1 287 1 248

Magisterexamen 343 255 273

Lärarexamen 164 120 145

Sjuksköterskeexamen 197 139 145

2005 2004 2003

Totalt antal lärarexamen 164 120 145

– varav matematik och naturvetenskap 65 35 36

Lärarexamen med inriktning 
mot tidigare år        

151 93 77

 – varav med inriktning mot 
förskola/förskoleklass

51 16

Barn- och ungdomspedagogisk examen 3 14 68

Lärarexamen mot senare år 10 13 0

Andel matematik och naturvetenskap 40% 29% 25%

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

11 136 13 883 18 314

Intäkter av bidrag 10 249 7 397 2 012

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksamhetens intäkter 21 385 21 280 20 326

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -8 665 -12 836 -12 513

Kostnader för lokaler -900 -946 -1 254

Övriga driftkostnader -11 336 -7 079 -5 896

Finansiella kostnader 0 -3 0

Avskrivningar och nedskrivningar -370 -427 -632

Summa verksamhetens kostnader -21 271 -21 291 -20 295

Verksamhetsutfall 114 -11 31

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter 
för bidrag

1 682 2 435 2 885

Lämnade bidrag -1 682 -2 435 -2 885

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 114 -11 31
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Högskolan redovisar totalt 4 252 helårsprestationer för 2005. 
Det motsvarar en minskning med 10% jämfört med föregå-
ende år. Prestationsgraden, d.v.s. hur studenterna presterat i 
förhållande till kursregistreringar, minskar på aggregerad nivå 
till 85%, en minskning med 3% i jämförelse med 2004. 

Högskolan ska analysera utfallet, men vid en jämförelse 
med de senaste fem åren är 2005 års prestationsgrad i nivå 
med åren före 2004. 

Breddad rekrytering 
och ökad mångfald
Högskolan verkar aktivt för att uppfylla de ambitioner som 
formulerades i propositionen Den öppna högskolan. Insatser 
för en i bred mening ökad mångfald ligger också i linje med 
professionsuniversitetets målsättning att öppna för och till-
varata kompetensen hos nya målgrupper. 

Högskolan i Borås kan se tillbaka på ett längre, och i 
många avseenden, framgångsrikt arbete inom fl era av de 
områden som lyfts fram i propositionen. 

Att Högskolan i Borås lyckas rekrytera studenter som 
traditionellt inte genomför akademisk utbildning får särskild 
betydelse då Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i landet 
som har den lägsta andelen individer som har examen från 
högre 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 snedrekrytering, bedöm-
ning av reell kompetens och rekrytering av nya studentgrup-
per. 

Ett exempel är samarbetet med stadsdelsnämnden Biskops-
gården i Göteborgs Stad. Samarbetet 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 arbetsmarknaden. Under 2005 har detta sam-
arbete stått som modell för ett liknande initiativ tillsammans 
med Borås Stad.   

Slutligen kan högskolan i sin utvärdering av rekryterings-
insatser för 2003–2005 konstatera att högskolan levt upp till 
fl era mål vad gäller att öka mångfalden. 

Högskolan i Borås har under en rad år haft en högre andel 
studenter med utländsk bakgrund (20%) än riksgenomsnittet 
(16%). I jämförelse med riksgenomsnittet (24%) har hög-
skolan även en hög andel studenter från arbetarhem (32%). 
Erfarenheterna från arbetet med mångfald har lett till att 
Högskolan i Borås under 2005 tagit initiativet till att samla 
alla aktiviteter i ett centrum för introduktionsutbildning och 
validering.

Efterfrågan och rekrytering
Högskolan i Borås har en stark position som västsvensk 
högskola. Även om rekryteringsinsatser sker såväl regionalt, 
nationellt som internationellt är rekryteringsarbetet i närre-
gionen ett prioriterat område. Högskolans studenter kommer 
från hela Sverige till högskolans unika utbildningar. Sett till 
studentgruppen som helhet bekräftas dock Västra Götalands-
regionens dominans som upptagningsområde. 

kunskapsområden de olika inriktningarna inom läraryrket 
riktar sig mot. Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås 
erbjuder inriktningar som genom sin avgränsning och rubrik-
sättning ger en tydlig vägledning trots ett stort antal alterna-
tiv. De specialiseringar som högskolan erbjuder bygger på det 
behov av fördjupning och/eller breddning som studenterna 
efterfrågar i relation till sina inriktningsval. Information om 
specialiseringar ges muntligt och skriftligt i god tid innan val 
skall göras. Studenter som ska läsa 180-poängsutbildningen 
får stöd vid sitt val av inriktning genom studievägledare och 
studierektor. 

Tabell 11: Teknikexamina

Även för utbildningsområdet teknik når högskolan regering-
ens mål, då antalet avlagda examina inom högskoleingen-
jörsutbildningen tillsammans med antalet avlagda högskole-, 
kandidat- och magisterexamina ökade i förhållande till 2004 
(tabell 11). 

Totalt redovisar högskolan 397 examina med inriktning 
mot teknik. Ökningen uppgick till 3%.

Prestationer
Högskolan i Borås redovisar totalt 5 004 helårsstudenter för 
2005. Det innebär en minskning med 359 helårsstudenter 
jämfört med 2004. 

Inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområ-
dena redovisar högskolan 1 387 helårsstudenter. I jämförelse 
med föregående år innebär det att de naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningsområdena minskat med 145 helårsstu-
denter (9%). 

Minskningen innebär att Högskolan i Borås inte når reger-
ingens mål om minst 1 440 helårsstudenter inom de naturve-
tenskapliga och tekniska utbildningsområdena. Detta speglar 
den nationella situationen med fortsatt svag efterfrågan inom 
dessa utbildningsområden. 

Tabell 12: HST, HPR och prestationsgrad 
per utbildningsområde

2005 2004 2003

Utb. 
omr.

HST HPR Prest.  
grad

HST HPR Prest.    
grad

HST HPR Prest.    
grad

HJS 1 437 1 187 83% 1 573 1 357 86% 1 886 1 455 77%

NaTe 1 387 1 094 79% 1 532 1 276 83% 1 669 1 378 83%

Und 663 596 90% 603 584 97% 676 636 94%

Övrigt 641 548 86% 665 596 90% 742 642 87%

Design 98 77 78% 105 77 73% 66 60 91%

Medicin 189 172 91% 196 193 98% 194 176 91%

Vård 589 578 98% 689 639 93% 700 647 92%

Totalt 5 004 4 252 85% 5 363 4 722 88% 5 933 4 994 84%

2005 2004 2003

Magisterexamen 44 37 43

Kandidatexamen 172 168 146

Högskoleingenjörsexamen 181 182 152

Totalt antal teknikexamen 397 387 341
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Efterfrågan på de utbildningar som Högskolan i Borås er-
bjuder har minskat jämfört med föregående år. Det gäller för 
såväl program som för fristående kurser. 

Följande två tabeller visar söktrycket till höstterminens 
utbildningsprogram vid Högskolan i Borås 2005. Siffrorna i 
tabellerna tar ingen hänsyn till hur många av de sökande som 
uppfyller kraven för behörighet. Tabellerna redovisar det antal 
individer som har sökt till utbildningsprogram inom utsatt 
ansökningstid och inkluderar inte sena ansökningar. En trend 
kan dock urskiljas med ett allt större antal sena ansökningar 
jämfört med tidigare år. 

Tabell 13: Totalt antal sökande

Tabell 13 visar hur många individer som har sökt utbildningar 
på Högskolan i Borås, oavsett om den sökande har prioriterat 
Högskolan i Borås högt eller lågt. Till skillnad från årsredovis-
ningen 2004 benämns systemarkitekturutbildningarna som 
informatikutbildningar och innefattar systemarkitektur- och 
systemvetarutbildningarna. Det kan konstateras att söktrycket 
skiljer sig markant mellan 2004 och 2005, vilket till största del 
beror på att inga samhällsvetenskapliga utbildningar startade 
hösten 2005. Informatikutbildningarna har ökat något och 
ekonomiska utbildningarna minskat. Högskolan följer här 
den nationella utvecklingen. Minskningen av sökande ska ses i 
ljuset av att större rekryteringsinsatser inte har prioriterats i en 
period av reducerat utbildningsutbud.

Tabell 14: Sökandetryck  

Ht 2005 Ht 2004 Ht 2003

Utbildningsprogram/    
kurser

Sökande 
1:a hand

1:a hand 
sök/plats

Sökande 
1:a hand

1:a hand 
sök/plats

Sökande 
1:a hand

1:a hand 
sök/plats

Biblioteks- och info.vetenskap 530 2,6 604 3,3 645 3,2

Ekonomutbildningar 515 2,3 607 2,8 686 3,1

Fastighetsmäklarutbildning 456 13,0 515 25,8 423 10,6

Informatikutbildningar 53 0,9 31 0,6 21 0,7

Lärarutbildningar 300 1,4 353 1,8 318 2,1

Ingenjörsutbildningar och basår 221 0,6 272 0,8 320 0,6

Designutbildningar 200 10,0 258 12,9 202 10,1

Handvävsutbildningar 24 2,4 32 3,2 25 2,5

Vårdutbildningar 185 2,3 247 6,2 305 1,9

Samhällsvetenskapliga utb. - - 309 5,2 358 4,0

Totalt 2 484 2,0 3 228 2,8 3 303 2,2

Utbildningsprogram/kurser 2005 2004 2003

Biblioteks- och info.vetenskap 766 850 905

Ekonomutbildningar 2 007 3 435 3 789

Fastighetsmäklarutbildning 1 791 1 779 1 522

Informatikutbildningar 329 279 148

Lärarutbildningar 1 419 1 439 1 777

Ingenjörsutbildningar och basår 1 390 1 354 1 693

Designutbildningar 200 258 202

Handvävsutbildningar 24 32 25

Vårdutbildningar 1 173 1 284 1 502

Samhällsvetenskapliga utbildningar - 2 195 2 588

Totalt 9 099 12 905 14 151
 

Tabell 14 nedan visar förhållandet mellan antalet individer 
som har sökt Högskolan i Borås som förstahandsalternativ 
i relation till hur många platser respektive utbildning har. 
Första kolumnen visar hur många individer som har sökt 
Högskolan i Borås i första hand och andra kolumnen visar 
antalet sökande individer per utbildningsplats. 

Generellt sett kan en total nedgång konstateras för 2005. 
Främst gäller detta för fastighetsmäklarutbildningen samt för 
vårdutbildningen. Detta förklaras med att antalet platser på 
de båda utbildningarna har ökat från föregående år.  

Vid jämförelse av de båda tabellerna kan man utläsa att 
för de utbildningar där högskolan konkurrerar med andra 
läro-säten så fi nns en väsentlig skillnad mellan antalet första-
handssökande och det totala antalet sökande. Detta visar att 
studenterna till attraktiva utbildningar gör många val för att 
öka sina chanser att komma in på önskad utbildning.    

Köns- och åldersfördelning
Högskolan i Borås verkar för att uppnå en jämn könsfördel-
ning. Andelen kvinnor på tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningar är oförändrad 2005 i jämförelse med 2004 
(47%). Det innebär att det är en jämn könsfördelning inom 
de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena och 
att högskolan varit fortsatt lyckosam i sin strävan att attrahera 
kvinnor till utbildningsområdet.

Tabell 15: Könsfördelning per utbildningsområde

Utb omr HST därav 
HST 
kvin-

nor

Andel 
kvin-

nor 
2005

Andel 
kvin-

nor 
2004

Andel 
kvin-

nor 
2003

HJS 1 437 1 015 71% 70% 67%

NaTe 1 387 653 47% 47% 47%

Undervisn. 663 587 88% 89% 90%

Övrigt 641 500 78% 78% 80%

Design 98 92 95% 93% 94%

Medicin 189 154 81% 79% 81%

Vård 589 501 85% 87% 86%

Totalt 5 004 3 502 70% 69% 69%
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2003–2004 ökade andelen män bland nybörjarna 
på sjuksköterskeutbildningen markant till ca 20%. 
Högskolan noterar att andelen manliga sökanden 
bland nybörjarna på sjuksköterskeutbildningen 
var 17% för 2005. Borås är härmed ett av de bästa 
lärosätena i Sverige i detta avseende. Detta har skett 
utan utnyttjande av någon typ av kvotering.

Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är 
alltjämt skev med ett markant underskott av män. 
Inom lärarutbildningarna uppgår andelen män till 
22%, vilket är en marginell ökning jämfört med 
2004. 

Högskolan arbetar aktivt med åtgärder för att 
attrahera fl er män till lärarutbildningen. Exempel 
på sådana åtgärder är mentorsgrupper för manliga 
studenter, att manliga studenter handleds av man-
liga lärarutbildare samt att det sker en fortlöpande 
anpassning av utbildningsutbudet. Ytterligare en 
åtgärd är att högskolan planerar för ett naturveten-
skapligt basår för studenter som vill nå den behö-
righet som krävs för lärarprogram med naturveten-
skaplig inriktning. Godkänt resultat på basåret ger 
platsgaranti på lärarprogrammet.

Tabell 16: 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 32% år 2005, vilket är en liten minskning 
jämfört med föregående år. Detta kan ses som en 
indikation på att Högskolan i Borås minskade 
utbud av fristående kurser, vilka främst attraherar 
förvärvsarbetande studenter, haft påverkan på ande-
len äldre studenter. 

Basår
I enlighet med förordningen (1992:819) om 
behörighetsgivande förutbildning vid universi-
tet och högskolor anordnar Högskolan i Borås 
basårsutbildningar. De omfattar ett års studier och 
ger behörighet till naturvetenskapliga/tekniska 
utbildningar vid högskolor och universitet. 

Basårsutbildningarna ger, om alla kurser är god-
kända, en garanterad plats på någon av ingenjörs-

utbildningarna vid Institutionen Ingenjörshög-
skolan 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 be-
hörighet i matematik, fysik och kemi, för att kunna 
följa naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid 
högskolor och universitet. För att börja det tek-
niska basåret krävs grundläggande behörighet samt 
särskild behörighet Matematik A.

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 universi-
tet. För att börja tekniskt/naturvetenskapligt basår 
krävs grundläggande behörighet samt särskild 
behörighet Matematik C.

Tabell 17: Basår

Tabell 17 redovisar antalet studenter som deltagit 
i basårsutbildningar under 2005. Trenden under 
2004 att antalet helårsstudenter inom basårsutbild-
ningen ökade något bröts 2005. Detta speglar den 
nationella situationen med svag efterfrågan inom 
dessa utbildningsområden. 

Akademiskt introduktionsår 
Vid Högskolan i Borås erbjuds Akademiskt intro-
duktionsår. Det vänder sig till studenter som vill 
pröva på akademiska studier och inte uppfyller 
kraven på grundläggande behörighet eller som av 
andra skäl tvekar att ta steget in i reguljär högskole-
utbildning. 

Det akademiska introduktionsåret består av ett 
antal kurser med innehåll bl.a. i pedagogik, psyko-
logi, fi losofi , idé- och lärdomshistoria, matematik, 
svenska, engelska samt informations- och kommu-
nikationsteknik.

Ett huvudsyfte med det akademiska introduk-
tionsåret är att studenterna skall få bekräftelse på 
sin förmåga att bedriva akademiska studier. För 
att kunna ge studenter som klarat av det akade-
miska introduktionsåret en möjlighet till vidare 
högskolestudier, har ett visst antal platser 

2005 2004 2003

Antal individer 159 175 172

HST 69 76 71

HPR 40 46 54

Prestationsgrad 57% 61% 76%

Kategori HST Antal 
indiv.

Andel 
indiv. 
2005

Andel 
indiv. 
2004

Andel 
indiv. 
2003

Kvinnor under 25 1 355 2 172 21% 19% 18%

Kvinnor 25–34 1 325 2 597 25% 25% 24%

Kvinnor över 34 934 2 630 25% 26% 29%

Män under 25 644 1 005 10% 10% 10%

Män 25–34 625 1 185 12% 12% 11%

Män över 34 253 750 7% 8% 8%

Totalt 5 137 10 339 100% 100% 100%

1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning
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reserverats på utbildningar som kräver grundläg-
gande behörighet. 

Det akademiska introduktionsåret har varit fram-
gångsrikt 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 intro-
duktionsåret avslutades under våren 2004 och ut-
bildningen genomgick en omfattande utvärdering. 
Utvärderingen visade att det akademiska introduk-
tionsåret motsvarat förväntningarna vad det gällde 
rekrytering och vilka grupper som attraherats av 
utbildningen. Under hösten 2005 startade en ny 
omgång som bygger på resultaten från utvärde-
ringen. 

Studentsupport 
Kopplat till nya studentgrupper följer behov av att 
utveckla nya pedagogiska stödfunktioner.  Med 
stöd från bl.a. Rekryteringsdelegationen har Hög-
skolan i Borås byggt upp ett studentsupportcenter, 
som organisatoriskt samordnats med högskolans 
bibliotek till en samlad miljö för Bibliotek & läran-
deresurser. 

Studentsupport erbjuder högskolans studenter 
stöd och handledning i läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi, röst-, tal och kommunikation samt svenska 
som andraspråk. Under 2005 har drygt 400 stu-
denter tagit del av sådant stöd.

Utöver detta fi nns Studenthälsan som ett stöd 
för studentens fysiska och psykiska hälsa. Genom 
tillgång till kurator, studentpräst, sjuksköterska 
och handikappsamordnare erbjuds studenterna 
hjälp i svåra situationer samt annat pedagogiskt 
stöd. 

I likhet med samhället i stort märks det tydligt 
att andelen studenter som drabbas av depression 
och utbrändhet ökar. För att stödja dessa studenter 
har högskolan startat ett arbete för att förstärka 
dessa funktioner och för att skapa en ökad synlighet 
och tillgänglighet av Studenthälsans verksamhet.

För att ytterligare förstärka stödet till studen-
terna kommer en samlad Studentserviceenhet med 
organisatoriskt hemvist under Bibliotek & läran-
deresurser skapas under 2006. Utöver nuvarande 
studentsupport föreslås bl.a. studenthälsa, han-
dikappsamordning, nationell och internationell 
studievägledning samt en ny karriärrådgivnings-
funktion ingå i Studentserviceenheten. Även andra 
typer av servicefunktioner till stöd för studenten 
kan utvecklas inom ramen för en samlad student-
serviceenhet.

Invandrarakademien 
Invandrarakademien i Borås är ett samarbetsprojekt 
mellan Högskolan i Borås, Sjuhärads kommunal-
förbund, Flyktingmottagningen i Borås, Arbets-
förmedlingen, Vuxenutbildningen i Borås samt 

Industri- och Handelsklubben i Borås. 
Invandrarakademien syftar till att bättre söka 

tillvarata utländska akademikers kompetens och 
öka deras anställningsbarhet till gagn för dem själva 
och för det svenska samhället. 

Målsättningen är att underlätta för invandrade
akademiker att få relevant kompetens för den 
svenska arbetsmarknaden. I samarbete med nä-
ringsliv och offentlig verksamhet får studenterna 
tillgång till praktikplatser, traineeanställningar och 
i vissa fall verksamhetsförlagd utbildning. 

Därutöver syftar projektet till att, inom en tids-
ram av högst två terminer, komplettera studentens 
akademiska examen så att den motsvarar en svensk 
akademisk examen. Därutöver får de personligt 
mentorskap och stöd i att utveckla en personlig 
meritportfölj.

Tabell 18: Antal sökande och antagna 
till Invandrarakademien

Tabell 18 visar efterfrågan på Invandrarakademiens 
utbildningar. Under 2005 har Invandrarakade-
miens genomfört ett omfattande förankringsarbete 
hos regionala intressenter i syfte att fi nna en mer 
permanent form för projektet. Invandrarakade-
miens arbete har också uppmärksammats i media.

Kombinationsutbildningar 
Under 2005 har sammanlagt 118 personer deltagit 
i kombinationsutbildning vid Högskolan i Borås. 
Ett fåtal, 9 personer, har deltagit i redan befi ntliga 
kurser/program medan resterande personer har 
deltagit i särskilt anordnade kurser. 

Tabell 19: Kombinationsutbildning

Institutionen för pedagogik är den institution som 
har ordnat särskilda kurser för kombinationsstu-
denter och då främst kurser för yrkesverksamma 
inom barnomsorgen. 

Två olika grupper av barnskötare har deltagit i 
kombinationsutbildningen under 2005. Kurserna 
som anordnats är ”Barn och ungas utveckling och 
lärande”, ”Specialpedagogiska perspektiv”, ”Barn, 

2005 2004 2003

Antal sökande 60 72 63

Antagna 42 51 32

Varav andel kvinnor 71% 75% 56%

2005

Antal individer 118

Antal HST 42

Antal HPR 28

Prestationsgrad 68%
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natur teknik”, ”Mångkulturella perspektiv”, ”Barn 
och ungas utveckling och lärande”, ”Specialpedago-
giska perspektiv” samt ”Lärande och undervisning”. 

Validering av reell kompetens 
Under 2005 har Högskolan i Borås fortsatt att 
utveckla metoderna för och arbetssättet kring 
validering av reell kompetens. En första granskning 
av de ärenden där reell kompetens åberopats har 
gjorts centralt, där antagningsenheten tillsammans 
med centrala studievägledningen defi nierat vilka 
behörigheter som ska bedömas. 

I de fall där bedömningen avsett grundläggande 
behörighet har studenten kallats till prov i svenska 
och engelska. I de ärenden där ett beslutsunderlag 
inte har kunnat fastställas efter en första gransk-
ning, har ärendena sänts vidare till respektive 
institution för bedömning. 

Även Verket för Högskoleservice (VHS) har 
utvecklat sin hantering av ärendena, bland annat 
genom att endast de ärenden där studenten inte på 
annat sätt är behörig gått vidare till respektive hög-
skola. Beslut om reell kompetens avseende tillträde 
har fattats av Högskolan i Borås valideringsnämnd. 

Under 2005 har 127 ärenden behandlats avse-
ende tillträde till kurs och 226 ärenden avseende 
programutbildningar. 

Under 2005 har arbetet med validering av reell 
kompetens avseende tillgodoräknande fortsatt inom 
Högskolan i Borås. 

Metoder för validering avseende tillgodoräk-
nande har utarbetats och rutiner för ärendegång 
diskuterats. Inom kombinationsutbildningarna har 
ett 40-tal studenter ansökt om validering avseende 
reell kompetens. 

Projektet Aktionslärande Validering, ALV, har 
startat under 2005 som en del i högskolan strävan 
och arbete för att bli ett professionsuniversitet. Det 
är ett samarbetsprojekt mellan högskolan, Valide-
ringscentrum i Göteborgsregionen, Centrum för 
aktionslärande i Sverige, Borås Stad, Göteborgs 
Stad och Lerums kommun. Projektet syftar till att 
utveckla nya former för att synliggöra icke formell 
kompetens samt att utarbeta nya valideringsinstru-
ment. 

Distansutbildning 
och fl exibelt lärande
Högskolan i Borås har ett fl ertal kurser och pro-
gram som möjliggör en mer fl exibel studiegång. 
Högskolans styrelse fattade 2002 ett policybeslut 
att utbudet av fl exibla kurser bör utgöra 10% av 
högskolans totala utbud 2005. 

Detta är ett led i högskolans strategi för att ta 
ett aktivt ansvar för kompetensutveckling och 
fortbildning inom ramen för ett livslångt 

lärande. Den fl exibla studiegången innebär att 
icke traditionella kategorier av studenter, till 
exempel yrkesarbetande, ges bättre förutsättningar 
att bedriva högre studier. 

Flexibelt lärande innebär för Högskolan i Borås 
att lärosätet ska erbjuda kurser i olika studietakt, 
hel-, halv eller kvartsfart och genom olika distri-
butionsformer, på campus dagtid, kvällstid eller 
koncentrerat till helger och på distans med olika 
former av IKT-stöd.

Med det livslånga lärandet som mål är ett ökat 
utbud av nätbaserade studieformer en förutsätt-
ning. Högskolan i Borås strävar därför medvetet 
mot att öka tillgängligheten till och omfattningen 
av antalet kurser i form av IT-stödd distansutbild-
ning vid Högskolan i Borås.

Nätuniversitetet 
Högskolan i Borås strävan efter en ökad tillgänglig-
het och ett ökat utbud av nätbaserade studieformer 
har visat sig i den ständiga ökningen av distanskur-
ser som redovisats inom Nätuniversitetet. 

Totalt presterade högskolan 410 HST och 265 
HPR (tabell 20), vilket innebar att dessa kurser 
utgjorde 8,2% av det totala utbudet. 

En förklaring till att målet 10% inte uppnåd-
des är de reduceringar av utbildningsutbudet som 
högskolan genomfört.

Tabell 20: Nätuniversitetet

Flera av högskolans distanskurser är nationellt 
unika och svarar mot ett stort behov och intresse 
från individer från hela Sverige. I lärosätets utbud 
fi nns utöver kortare kurser också program som ges 
helt eller delvis utan fysiska sammankomster t.ex. 
biblioteks- och informationsvetenskap och specia-
listutbildningar inom vården. 

”Bättre-konceptet”
Inom ramen för samverkan mellan Västra Göta-
lands Högskolor har Högskolan i Borås i samarbete 
med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde 
genomfört distansutbildningar enligt modellen 
”Bättre-konceptet”. Kurserna riktar sig främst till 

2005 2004 2003

Utb. 
Omr

HST HPR Prest. 
grad

HST HPR Prest. 
grad

HST HPR Prest. 
grad

HJS 45 24 52% 6 13 217% 119 50 42%

NaTe 43 24 57% 34 18 53% 13 7 54%

Övrigt 211 125 59% 136 108 79% 100 48 48%

Design 18 9 47% 13 4 31% 0 0 0%

Medicin 19 17 90% 8 4 50% 2 2 83%

Vård 74 66 90% 81 64 79% 42 31 72%

Totalt 410 265 65% 278 211 76% 276 138 50%
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anställda i företag, organisationer och förvaltningar. 
Kurserna utvecklas efter behovsanalys och har 
starkt fokus på reella förbättringar under kursens 
gång. Samtliga kurser ger akademiska poäng och 
har utvecklats i dialog med företag och anställda. 
Via samarbete med lokala lärcentra bygger man på 
hemmaplan vidare på den kompetens som perso-
nen redan har. Undervisningen sker på distans via 
internet, telebild och video-streaming vid lokala 
lärcentra och kursdeltagaren erbjuds undervisnings-
former med stor fl exibilitet i tid och rum. Minst 
60% av en kurs examineras genom förbättrings- 
eller utvecklingsarbete i den egna organisationen. 
Kurserna har varit framgångsrika i rekryteringen av 
nya målgrupper. Under 2005 har drygt 200 yrkes-
verksamma deltagit i sju olika Bättre-kurser. 

”Design för det goda livet”
Högskolan i Borås har genom Institutionen 
Textilhögskolan en nationellt stark ställning inom 
industridesign med inriktning mot textil och mode. 
Under Designåret 2005 genomfördes en 5 poängs-
kurs – ”Design för det goda livet”, med 475 delta-
gare. Kursen var öppen för samtliga personer som 
hade s.k. grundläggande behörighet och genomför-
des av framstående designers och designteoretiker 
på såväl campus som distans. Satsningen på att 
spegla design ur ett folkbildningsperspektiv blev en 
helt unik utbildning som får sin uppföljning under 
2006. Olika distansutbildningsverktyg såsom in-
ternet, telebild och video-streaming har tillämpats 
i kursen. Lärarlaget bakom kursen fi ck Högskolan 
i Borås pedagogiska pris 2005. Priset fi ck de för 
kursens tydliga folkbildningstanke och nydanande 
undervisningsformer.

Stöd för och samordning 
av fl exibla studieformer
Vid enheten för högskolepedagogisk utveckling, 
CLU, bedrivs Högskolan i Borås IKT-pedagogisk 
utbildning och utveckling. Med hjälp av workshops 
och konsultativt stöd tillfredsställs det efterfrågade 
stödet för ökat användande av fl exibla studieformer 
vid lärosätet. Den pedagogiska stöttningen avser i 
första hand presentationsprogram och lärplattfor-
mar. Därutöver ges undervisning och stöd i multi-
medial produktion och i användning av högskolans 
HiTech-sal, Marratech- och telebildkommunika-
tionsutrustning. Under 2005 har efterfrågan av 
stöd vid multimedial produktion ökat markant 
vilket kan tolkas som att högskolan i högre grad 
använder sig av digitala undervisningsformer. 

Under de senaste två åren har högskolans stöd till 
fl exibla studieformer varit föremål för utredning. 
Resultatet innebar att CLU fi ck ett samordnande 
och övergripande ansvar för utvecklingen av fl exibla 
studieformer inom lärosätet. Samordningen för-
väntas resultera i att lärosätets samlade kompetens 

inom IKT-området kan utnyttjas mer effektivt. Det 
innebär också en samordning av teknisk support 
vid utnyttjandet av såväl HiTech-sal som högsko-
lans Marratech- och telebildutrustning.

Lärplattformar
Vid Högskolan i Borås används två olika lärplatt-
formar, WebCT och Luvit. En stor del av hög-
skolans totala kursutbud använder någon av dessa 
lärplattformar i kommunikationen mellan lärare 
och student i såväl campus- som distanskurserna. 
Det tekniska stödet bedrivs av IT-funktionen och 
det pedagogiska stödet ansvarar IKT-pedagogerna 
på CLU för. 

 

Uppdragsutbildning
Samverkan med externa parter är en integrerad del 
av högskolans verksamhet. Merparten av samver-
kansarbetet bedrivs vid högskolans enheter. I detta 
ingår uppdragsutbildning som ett viktigt inslag. 
Uppdragsutbildningar riktar sig främst till grupper 
i närregionen, men även till vissa aktörer på regio-
nal och nationell nivå. 

Merparten av högskolans uppdragsutbildningar 
ges inom vård- och utbildningsområdet. Det totala 
utfallet för de uppdragsutbildningar som ger hög-
skolepoäng framgår av tabell 21.

Tabell 21: Antal HST och HPR 
poänggivande uppdragsutbildning

Den poänggivande uppdragsutbildningen har 
minskat sedan föregående år. Helårsprestatio-
nen har minskat med 17% jämfört med 2004. 
Det fi nns fl era anledningar till minskningen av 
uppdragsutbildningens omfattning. En orsak är 
konkurrensen från kombinationsutbildningarna. 
Framförallt personal inom skolområdet har deltagit 
i sådan utbildning på högskolenivå. En annan orsak 
är att uppdragsgivare, både inom offentlig och pri-
vat sektor satsat mer på kortare icke-poänggivande 
uppdragsutbildningar. 

Centrum för skolutveckling (CSU)
CSU är högskolans regionala utvecklingscenter 
med uppgift att stimulera och stödja skolutveckling 
samt att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte 
och kunskapsspridning i skolfrågor. CSU-rådet 
består av personer från skolverksamheten i regionen 
samt från de fackliga förbunden. 

Under 2005 har CSU haft uppdrags- och sam-
verkansprojekt på regional, nationell och interna-

2005 2004 2003

Antal HST 91 142 196

Antal HPR 85 102 201

Prestationsgrad 94% 72% 102%
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tionell nivå. På regional nivå har ett stort antal utmynnat i 
uppdragsutbildningar. Exempelvis specialpedagogik för lärare 
och kompetenshöjande utbildning för barnskötare. Ytterligare 
ämnesområden som det varit efterfrågan på i utbildningssam-
manhang är betyg och bedömning, matematik, sekretess och 
att lära på sitt andra språk.

Nationellt har CSU fortsatt sin samverkan med Myndig-
heten för skolutveckling. Detta har lett till olika satsningar 
inom skolans område i form av seminarier om kvalitetsarbete 
i förskolan, samt rikstäckande telebildsändningar om betyg 
och bedömning. Dessutom genomfördes ett seminarium om 
individuell utvecklingsplan för grundskolan där målgruppen 
var skol- och utvecklingsledare.

Internationellt har CSU deltagit i EU-MAIL som är ett tre-
årigt projekt om individualiserad undervisning och lärande där 
fem europeiska länder deltar. Under 2005 har en planeringsresa 
genomförts till Costa Rica för att lägga upp ett forskningspro-
jekt om barns rättigheter tillsammans med universitetet i San 
José. Därutöver har CSU deltagit i den Globala resan till Kina 
där fokus låg på hållbar utveckling och globala frågor.
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Forskning och 
forskarutbildning

Profilerad forskning
Vid Högskolan i Borås fi nns två etablerade 
nationellt ledande forskningsområden, Textil och 
design samt biblioteks- och informationsvetenskap. 
Förutom dessa unika forskningsmiljöer fi nns vid 
Högskolan i Borås ett antal starka forskningsprofi -
ler med koppling till olika professionsområden. 

Under 2005 har Högskolan i Borås långsiktiga 
utvecklingsarbete för att stödja och profi lera forsk-
ningsverksamheten fortsatt. Den strategiska sats-
ningen på seniora forskare som påbörjades 2002, 
har givit resultat i form av fl era forskningsmiljöer. 

Nästa steg har varit att genom mång- och tvär-
vetenskapliga samt professionsinriktade forsknings-
teman knyta samman de institutionsspecifi ka forsk-
ningsmiljöerna till högskolegemensamma profi ler. 

Högskolan har i nuläget cirka 25 forskargrup-
per. Med få undantag tillhör samtliga forskare vid 
högskolan någon av dessa forskargrupper.

Forskarutbildning
I avsaknad av egna rättigheter att examinera fors-
karutbildade på doktorsnivå har Högskolan i Borås 
etablerat ett antal strategiska allianser. Genom 
särskilda avtal med Göteborgs, Karlstads samt 
Växjö universitet bedriver högskolan, i samarbete, 
forskarutbildning inom biblioteks och informa-
tionsvetenskap, vård- och omvårdnadsvetenskap 
samt utbildningsvetenskap. Vidare deltar högskolan 
med doktorander i de nationella forskarskolorna 
i Didaktik, Utbildningsvetenskap, Materialteknik 
och Språkteknologi samt i den nordiska forskar-
skolan Nordic research School in Library and 
Information Science (NORSLIS). Utöver dessa 
samarbeten är fl ertalet forskarstuderande inskrivna 

vid andra universitet genom speciella avtal. Dessa 
kontakter med andra universitet har skapat ett stort 
och mycket viktigt kontaktnät.

Tabell 22: Forskarstuderande 

Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås 
uppgick år 2005 till 107 individer vilket är en 
minskning jämfört med 2004. Detta kan förklaras 
med att satsningen på adjunkters kompetensut-
veckling medfört att ett stort antal studerande har 
disputerat eller tagit licentiatexamen. 

En viktig satsning i strävan att bygga upp en kvalifi -
cerad forskarutbildningsmiljö i linje med professions-
universitetsidén har varit bildandet av en högskole-
gemensam verksamhet benämnd Doktorsutbildning 
vid Högskolan i Borås. Verksamheten är ett gemen-
samt organ för de aktiviteter som riktar sig till samt-
liga forskarstuderande som är knutna till Högskolan 
i Borås. Ett huvudsyfte med Doktorsutbildning vid 
Högskolan i Borås har varit att såväl innehållsmässigt 
som organisatoriskt konkretisera tankarna på en pro-
fessionsinriktad doktorsutbildning. Under 2005 har 
verksamheten fokuserat på utvecklandet och genom-
förandet av gemensamma doktorandkurser samt på 
uppbyggnaden av en organisation av forskarskoletyp.

Forskarstuderande 2005 2004 2003

Antal forskarstuderande 107 129 115

Kvinnor 64 74 63

Andel kvinnor 60% 57% 55%

Antal doktorandanställningar 48 48 42

Nya under året 11 8 15

Disputerade under året 13 8 4

Licentierade under året 7 5 4
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Tabell 24: Forskning och forskarutbildning inklusive upp-
dragsforskning

Av den totala forskningsfi nansieringen utgör andelen anslag 
56, 9% och andelen extern fi nansiering 43,1%. Det är en 
minskning av andelen extern fi nansiering med 3,5 procent-
enheter jämfört med 2004. Detta innebär ett trendbrott och 
att högskolans andel externa intäkter minskar efter att ha ökat 
under ett antal år. En orsak till minskningen är att högskolan 
från och med 2005 använder en ny redovisningsprincip för 
externa medel. Förändringen har påverkat såväl intäkts- som 
kostnadssidan negativt med 3 114 tkr. Justerat för byte av 
redovisningsprincip minskade intäkterna marginellt samtidigt 
som kostnaderna ökade med 5 883 tkr jämfört med 2004. 
Detta innebär att kostnaderna för forskning och forskar-
utbildning inklusive forskarutbildning ökar med 9,9%.

Kostnadsökningen är resultatet av Högskolan i Borås 
medvetna satsning för att stärka och utveckla forskningen och 
forskarutbildningen i enlighet med universitetsansökan.  

Publikationer
Högskolans strategiska forskningssatsning visar sig i att såväl 
det totala antalet publikationer som antalet publicerade 
artiklar i nationellt och internationellt erkända vetenskapliga 
publikationer med peer-reviewsystem har ökat. 

Tabell 23: Publikationer

2004 utarbetade högskolan ett nytt kategoriseringssystem för 
publikationer som syftade till att på ett rättvisande sätt kunna 
redovisa forskningsverksamheten. Systemet inbegriper även 
konstnärlig verksamhet samt projekt som redovisas i annan 
form än artiklar i vetenskapliga publikationer. Kategorise-
ringssystemet har under 2005 kompletterats med kategorin 
Bok/bokkapitel.

Förstärkning av forskning med 
anknytning till lärarutbildningen
Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Borås ansvarar för 
grundutbildning och forskning som knyter an till lärarut-
bildning och pedagogisk yrkesverksamhet. För att utveckla 
och stärka verksamheten har nämnden under 2005 arbetat 
med att stödja och stimulera forskarutbildningen genom att 
vidareutveckla starka forskningsprofi ler och hållbara forsk-
ningsmiljöer. 

Detta har huvudsakligen skett genom att ge stöd till fors-
karstuderande, men även genom att verka för disputerades 
fortsatta meritering. Därutöver har nämnden initierat och 
fi nansierat fl era projekt som relaterar till lärarprofessionen. 

Totalt har Lärarutbildningsnämnden förfogat över 
3 900 tkr till stöd för forskning och forskarutbildning med 
koppling till lärarutbildningen. Nämnden har etablerat 
ett samarbete med Centrum för utbildningsvetenskap och 
lärarutbildning (CUL) vid Göteborgs universitet. Kopplat till 
samarbetet har ett antal doktorander påbörjat sin forskarut-
bildning under 2005. 

Resurser och fi nansiering 
Högskolans resurser för forskning och uppdragsforskning har 
minskat under 2005. Intäkterna minskade med 3 490 tkr och 
kostnaderna ökade med 2 769 tkr. 

Totalt redovisar forskning och uppdragsforskning ett ne-
gativt resultat med 6 294 tkr för 2005. Det är en försämring 
jämfört med föregående år om 6 259 tkr.
 

Publikationer 2005 2004 2003

Referee-artiklar 99 86 86

Konferensbidrag 169 151 –

Övriga artiklar och rapporter 66 57 –

Utställningar 12 12 –

Övriga antal – 16 155

Bok/bokkapitel 77 – –

Publikationer totalt 423 322 241

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 32 054 31 925 30 984

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar

6 017 6 128 5 209

Intäkter av bidrag 18 245 21 753 19 699

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter

56 316 59 806 55 892

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -47 314 -46 409 -41 920

Kostnader för lokaler -1 421 -1 350 -1 183

Övriga driftkostnader -12 029 -10 247 -9 948

Finansiella kostnader -1 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar -1 845 -1 835 -1 249

Summa 
verksamhetens kostnader

-62 610 -59 841 -54 300

Verksamhetsutfall -6 294 -35 1 592

Transfereringar

Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag

56 0 0

Övriga erhållna medel för 
fi nansiering av bidrag

373 0 0

Lämnade bidrag -429 0 0

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -6 294 -35 1 592
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Tabell 25: Forskning och forskarutbildning 
exklusive uppdragsforskning

Utslaget per verksamhetsgren innebär det att verksamhetsgre-
nen forskning och forskarutbildning visar samma utveckling 
som den totala forskningen, medan verksamheten inom upp-
dragsforskningen mer än fördubblades under 2005. Även om 
uppdragsforskningens omsättning fortfarande är blygsam, är 
ökningen glädjande och i linje med högskolans ambition att 
utvecklas till ett professionsuniversitet.

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 32 054 31 925 30 984

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

4 959 5 820 4 674

Intäkter av bidrag 18 080 21 623 19 571

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter

55 093 59 368 55 229

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -46 702 -46 024 -41 382

Kostnader för lokaler -1 364 -1 343 -1 175

Övriga driftkostnader -11 499 -10 196 -9 813

Finansiella kostnader -1 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar -1 815 -1 827 -1 249

Summa 
verksamhetens kostnader

-61 381 -59 390 -53 619

Verksamhetsutfall -6 288 -22 1 610

Transfereringar

Medel som erhållits från 
myndigheter för bidrag

56 0 0

Övrigaerhållna medel för 
fi nansiering av bidrag

373 0 0

Lämnade bidrag -429 0 0

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -6 288 -22 1 610

Tabell 26: Uppdragsforskning

Belopp i tkr 2005 2004 2003

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

1 058 308 535

Intäkter av bidrag 165 130 128

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter

1 223 438 663

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -612 -385 -538

Kostnader för lokaler -57 -7 -8

Övriga driftkostnader -530 -51 -135

Finansiella kostnader 0 0 0

Avskrivningar 
och nedskrivningar

-30 -8 -10

Summa 
verksamhetens kostnader

-1 229 -451 -691

Verksamhetsutfall -6 -13 -28

Årets kapitalförändring -6 -13 -28
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Kunskap och engagemang

Gemensamma 
områden

Omvärldssamverkan
Samverkan och partnerskap med arbetslivet utgör 
det bärande elementet i högskolans strategi att 
utvecklas till ett professionsuniversitet. Högskolan 
i Borås samverkan präglas av ett ömsesidigt kun-
skapsutbyte och engagemang.

Högskolans professionsuniversitetskoncept 
förutsätter också att det sker en extern relevansbe-
dömning av högskolans verksamhet, t.ex. i form av 
extern representation i högskolans beslutande och 
rådgivande organ. Ett annat viktigt inslag är att 
främja den formella och informella dialog och in-
teraktion som bedrivs i den dagliga verksamheten. 
Formerna för denna interaktion kan variera bero-
ende på institution/enhet, liksom målområdet som 
kan vara regionalt, nationellt eller internationellt. 

Högskolan deltar i regelbundna överläggningar 
med Västra Götalandsregionen och är en av par-
terna i samarbetet för det regionala tillväxtprogram-
met. I partnerskapet för ESF Mål 3, Sjuhärad har 
högskolan också en intagit en aktiv roll.

ESPIRA-tillväxtcenter i Sjuhärad har etablerats 
som en arena för nyföretagande och tillväxt i Sju-
härad. ESPIRA är ett samarbete mellan Borås Stad, 
Sjuhärads kommunalförbund och Högskolan i 
Borås. I övrigt märks högskolans närvaro i ESPIRA 
främst genom Centrum för affärsutveckling och 
affärsdesign (CEA) som bland annat driver hög-
skolans entreprenörsutbildning. Under 2005 har 
ett Drivhus etablerats i Borås i samverkan mellan 
högskolan, studentkåren och näringslivet i Borås.

Campus Sjuhärad har under perioden 2002–
2005 varit ett utvecklingsarbete som bedrivits i 
projektform. Ett syfte har varit att skapa samver-
kansplattformar för ökat utbyte avseende kompe-
tensutveckling. Projektet har initierat och vidare-
utvecklat processer inom samverkansområdet mel-
lan högskolan och kommunerna i Sjuhärad. Eko-
nomiskt har projektet genomförts med stöd från 
Samverkansdelegationen, Västra Götalandsregionen 
och det regionala tillväxtprogrammet för Sjuhärad 
samt Högskolan i Borås. Projektet stöttades också 
av LO och Svenskt Näringsliv. 

Varje delprojekt som Campus Sjuhärad har 
initierat har grundat sig på ett behov hos någon av 
parterna. 

Campus Sjuhärad har bidragit till att skapa en 
enhetlig standard mellan lärcentra i Sjuhärad och 
Högskolan i Borås genom att erbjuda möjlighet till 
ekonomiskt stöd för teknikutveckling. 

Högskolans former för samarbete med kom-
munernas lärcentra har formaliserats och ett mer 
behovsanpassat utbildningsutbud för distansutbild-
ning till Sjuhäradsbygdens kommuner har utveck-
lats. 

Ett annat exempel på delprojekt inom Campus 
Sjuhärad är den omvärldsanalys bland företag med 
textilanknytning i regionen som Institutionen 
Textilhögskolan genomfört under 2005. Syftet var 
att kartlägga branschens utveckling samt identifi era 
framtida forskningsområden. Vidare har Campus 
Sjuhärad tillsammans med Industriell Dynamik 
delfi nansierat projektet E-strategier för utveckling 
och tillväxt. Projektet har bedrivits med syfte att 
utveckla logistikfunktionen hos små och medelstora 
företag. Därutöver har ett årligt Samverkansstipen-
dium inrättats vid Högskolan i Borås. Stipendiet 
är tvådelat och riktar sig både till anställda vid 
högskolan och personer i Sjuhärad.

Begreppet Campus Sjuhärad är väl inarbetat och 
ska även i fortsättningen utvecklas som en arena för 
det regionala arbetet med samverkan.

Under 2005 initierades fl era andra samarbetspro-
jekt. Ett exempel är Vinnväxt 05, där Högskolan 
i Borås i samarbete med Sjuhärads kommunal-
förbund, TEKO-industrierna, företag inom den 
textila branschen och ESPIRA utformat en ansökan 
med inriktning mot avancerade textilier. Ansökan 
har gått igenom första fasen och startbidrag har 
beviljats. 

Ett annat initiativ är Rewator, en ansökan om 
medel från ESF Artikel 6, som drivs gemensamt av 
Högskolan i Borås, andra aktörer i Västra Göta-
land, regionen Toscana (Italien), Scottish Boarder 
(Skottland) och Neckar Alb (Tyskland). I fokus för 
projektet står att pröva högskolornas förmåga att 
stärka regionerna i strukturella förändringar. 
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Ett tredje exempel är ett projekt mellan Västra 
Götalands Högskolor som syftar till att utveckla 
metoder och modeller för förbättrad kontakt mel-
lan små och medelstora företag och lärosätena. 
Projektet bedrivs med stöd av Västra Götalands-
regionen.  

Högskolan kommunicerar med omvärlden både 
internationellt, nationellt och regionalt/lokalt på 
fl era sätt och genom olika kanaler. Förutom infor-
mation via webb, nyhetsbrev till intressenter såsom 
kommuner och företag och en numera webbaserad 
tidning för alumner, f.d. studenter, så sker informa-
tion via pressutskick, tv-produktioner, information 
till journalister och via externa webbplatser såsom 
forskning.se. 

Information och dialog med omvärlden om hög-
skolans verksamhet sker också genom de nätverk 
som högskolan har representanter i, såsom lokala 
kompetensgrupper. Det sker också via de externa 
ledamöter som fi nns i olika organ inom lärosätet.

Högskolan i Borås Holding AB 
Holdingbolagets verksamhet har under 2005 fort-
farande varit av begränsad omfattning. Det mest 
omfattande engagemanget är i Action Caring och 
Reaction Center, som är verksamma inom området 
IT-baserat anhörigstöd. Holdingbolaget har under 
2005 gått in som delägare i det nystartade företa-
get Good Solutions Sweden AB som arbetar med 
system för realtidsdistribution av information via 
internet inom industrin. 

Holdingbolaget har bildat ett helägt dotterbolag, 
INICIA AB, som ska arbeta med konsultverk-
samhet inom entreprenörsområdet samt satsa på 
studentprojekt knutna till högskolans entreprenörs-
utbildning. Holdingbolaget har även medverkat 
som grundare av stiftelserna ESPIRA-tillväxtcenter 
i Sjuhärad och Drivhuset i Borås. 

Västra Götalands Högskolor
Samarbetet mellan högskolorna i Borås, Skövde 
och Väst (Trollhättan/Uddevalla) som har sin 
utgångspunkt i Bjertorpdeklarationen syftar till att 
stärka och vidareutveckla bredden i utbildningsut-
budet och samutnyttjandet av resurser för att möta 
studenternas efterfrågan och omvärldens krav på 
kvalifi cerad utbildning. 

Under 2005 bytte samarbetet namn till Västra 
Götalands Högskolor. Samarbetet mellan de tre 
lärosätena har utvecklats mycket snabbt under den 
tid det existerat formellt. Från att ha startat som en 
process på ledningsnivå har det utvecklats till en 
angelägenhet för hela organisationen.

Ett syfte med samarbetet var att det skulle leda 
till att stärka lärosätenas profi lering samtidigt som 
högskoleutbildningen totalt sett i regionen ska öka 
i bredd och tillgänglighet. Inom 

datavetenskap/informatik, teknik/ingenjörsutbild-
ning och lärarutbildningen har fördjupade samver-
kansformer etablerats under året.

Samarbetet har även medfört att ett fl ertal kon-
takter mellan administrativa avdelningar etablerats. 
Exempelvis har Västra Götalands Högskolor under 
året samverkat vid upphandling av system för elek-
tronisk fakturahantering. 

Internationalisering
Högskolan i Borås övergripande mål är att inter-
nationaliseringsarbetet ska att ge studenter och 
anställda kunskap om globaliseringens möjligheter 
och risker för utveckling av en rättvis och hållbar 
global samhällsutveckling. Vidare skall internatio-
naliseringsarbetet skapa goda förutsättningar för att 
studenter och lärare aktivt ska kunna verka på en 
internationell arena. Detta innebär att högskolan 
har prioriterat dels ett ökat samarbete med interna-
tionella aktörer dels att undervisning och forskning 
beaktar och integrerar ett internationellt perspektiv. 

I april 2005 antog Högskolan i Borås en strate-
gisk plan för 2006–2008 med tydliga och mätbara 
mål för högskolans internationella arbete. 

Flera institutioner har inlett en översyn av de 
partnerinstitutioner som kan ha ett strategiskt in-
tresse i ett professionsuniversitetsperspektiv. Totalt 
har högskolan avtal med 154 olika lärosäten.

Ett strategiskt arbete för att öka det internatio-
nella samarbetet med lärosäten inom ramen för 
olika utbytesprogram har genomförts under 2005. 
Därutöver har deltagande i Internationella program-
kontorets ”Erasmuslyftet”, uppsökande verksamhet 
inom högskolans olika institutioner samt seminarier 
riktade mot högskolans personal lett till att stu-
dentmobiliteten ökat. Seminarierna syftade till att 
presentera pågående samarbetsprojekt samt olika 
möjligheter till fi nansiering. Andra åtgärder har varit 
utvecklandet av en resurs till stöd för högskolans väx-
ande andel s.k. free-movers. 

Liksom 2004 nominerades Högskolan i Borås 
2005 till ett kvalitetspris för mobilitetsprojektet 
Leonardo da Vinci. Projektet drivs i samarbete med 
Linköpings universitet och Högskolan Väst.

Högskolans samarbeten med olika utvecklings-
länder har vidareutvecklats under 2005. Stipen-
dierna för Minor Field Studies (MFS) har varit av 
betydelse för denna utveckling.

Högskolan i Borås deltar sedan länge i fl era 
nordiska nätverk med stödfi nansiering av Nordiska 
Ministerrådet. Nytt är att högskolan fi nns med ett 
nätverk inom det nya programmet Nordplus Nabo.

I november var Högskolan i Borås i samarbete 
med Borås Stad värd för ett studiebesök inom pro-
grammet European Center for the Development of 
Vocational Training (CEDEFOP) på temat högre 
yrkesutbildning.
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Studentmobilitet
Under 2005 har Högskolan i Borås genomfört informations-
kampanjer, som beskrivit möjligheterna till utlandsstudier för 
utresande studenter både inom ramen för utbytesprogram, 
men även för s.k. free movers. Högskolan har kontinuerligt 
utvecklat sina informationsverktyg, varav webbsidan är det 
viktigaste. Utförlig information återfi nns här om kursutbud, 
kontaktpersoner och om möjligheterna till utlandsstudier. 
Den engelska delen av webbplatsen innehåller information 
för inresande studenter. Under året har högskolan också 
utvecklat en Student Accomodation Guide som sänts till an-
tagna studenter. Under perioden har intresset för utlandsstu-
dier ökat bland studenterna och studentmobiliteten uppvisar 
en positiv utveckling. 

Tabell 27: Studentmobilitet

Antalet utresande studenter inom programmet Erasmus har 
stigit medan antalet studenter som haft praktik i ett annat 
EU-land sjunkit. Orsaken till minskningen är att en obli-
gatorisk praktikkurs inom ingenjörsutbildningarna tagits 
bort. Samarbetena med lärosäten i utvecklingsländer inom 
programmet Linnaeus-Palme fortlöper och dessutom 

utnyttjar högskolans studenter dessa kontakter till fältstudier 
i sina examensarbeten. 

Tabell 27 visar enbart studenter inom ramen för olika 
utbytesprogram. Studenter som gjort företagsförlagd praktik 
med stipendium från Leonardo da Vinci samt studenter som 
genomfört delar av sin utbildning i ett engelsktalande land 
inom ramen för lärarutbildningen inkluderas inte i tabellen. 
Antalet studenter som genomförde delar av sin lärarutbild-
ning i ett engelsktalande land under en tvåveckorsperiod 
uppgick under 2005 till 65 och antalet studenter som gjort 
en tremånadspraktik i annat EU-land uppgick 2005 till 9, 
jämfört med 82 respektive 19 under 2004.

För att attrahera inresande studenter och därmed öka 
studentutbytet är utbudet av program och kurser på engelska 
av yttersta vikt. Högskolan i Borås har medvetet satsat på att 
utveckla tvååriga magisterprogram på engelska. Söktrycket 
var högt under 2005 och antalet registrerade studenter ökade  
(67 studenter 2005 respektive 27 studenter 2004).  

Information om högskolans samtliga magisterprogram 
fi nns idag på engelska på Högskolan i Borås webbsida.  Hög-
skolan har även fl era nätbaserade kurser för distansutbildning 
riktade mot utländska studenter.

Tabell 28: Antal HST och HPR inresande studenter

2005 2004 2003

Inresande 122 125 94

Utresande 96 80 77

Totalt 218 205 171

2005 2004 2003

HST 47 51 37

HPR 44 33 28

Prestationsgrad 93% 65% 76%
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Högskolan ger också intensivutbildning i svenska som 
andraspråk till högskolans utländska studenter. Utbildningen 
ges till såväl utbytesstudenter som free movers. Svenska som 
främmande språk ges uppdelat på två kurser, en inledande 
intensivkurs med en påföljande seminariekurs. Utbildningen 
är på nybörjarnivå och innebär såväl muntlig som skriftlig 
utveckling samt inblick i det svenska samhället.

Tabell 29: Svenska som främmande språk 

Under året har 82 studenter deltagit, en ökning jämfört med 
2004. Den främsta orsaken är att antalet inresande studenter 
utanför utbytesprogrammen har ökat.

Lärarmobilitet
Lärarmobiliteten vid högskolan har ökat något. Den upp-
sökande verksamheten för att öka lärarmobiliteten kommer 
att fortsätta, inte minst för att ökad lärarmobilitet även har 
betydelse för studentmobiliteten.

Högskolan i Borås tog under 2005 fram en elektroniskt 
verktyg för registrering av internationell mobilitet. Med 
internationell mobilitet menas exempelvis lärarutbyten, delta-
gande i konferenser samt besök hos samarbetspartners. Syftet 
med enkäten var att få bättre statistiska uppgifter på utre-
sande personal och inkommande internationella besökare. 
Av det internationella utbytet sker merparten av samarbetet, 
50% av de inresande samt 67% av de utresande, med 
europeiska länder. 

År 2005 2004 2003

Individer 82 50 35

HST 16 10 7

HPR 11 3 4

Prestationsgrad 69% 35% 66%
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Kvalitet
Med utgångspunkt i Högskolan i Borås strävan att 
uppnå universitetsstatus arbetar Högskolan i Borås 
vidare med ett kvalitetsutvecklingsarbete som syftar 
till att profi lera sig mot en än starkare professions-
anknytning. Arbetet med att involvera profes-
sionsutövare, stärka samverkan med det omgivande 
samhället och sökandet av externa forskningsanslag 
fortlöper kontinuerligt. 

Insatserna och aktiviteterna i syfte att konkreti-
sera Bolognadeklarationen har intensifi erats. Den 
s.k. Bolognaprocessen har blivit ett mer konkret 
inslag i kvalitetsutvecklingen vid lärosätet och 
strävan att anpassa den till professionsinriktningen 
är stor.

Kvalitetsarbetet leds av ett kvalitetsråd. Rådets 
organisation har under året genomgått en för-
ändring. Rådet består numera av ledamöter som 
representerar högskolans institutioner och enheter, 
externa samarbetspartner samt studentrepresen-
tanter. Till Kvalitetsrådet har fogats fyra utskott, 
Utvärderingsutskottet, Internationella utskot-
tet, Jämställdhets- och mångfaldsutskottet och 
utskottet för Hållbar utveckling. Dessa utskott var 
tidigare egna råd. 

Under 2005 initierades ett arbete baserat på 
högskolans policy för kvalitetsarbete vid sex av 
högskolans nio enheter. Syftet är att implementera 
högskolans grundläggande ställningstaganden för 
kvalitetsarbetet samt utveckla en modell för lokal 
självvärdering. Självvärdering ska sedan utföras 
vart tredje år vid varje enhet och resultera i en 
kvalitetsutvecklingsplan. Kopplat till arbetet med 
självvärdering har högskolan utarbetat en policy 
för kursutvärdering som antogs under året. Policyn 
innebär, utöver det nationella kravet på kursvärde-
ring av varje kurs, ett krav på kursrapportering som 
innefattar studentvärdering, lärarlagsutvärdering 
och förslag till utveckling av kursen. 

Högskoleverkets ämnes- och programutvärde-
ringar som genomförts vid Högskolan i Borås un-
der 2005 har generellt sett inneburit att högskolans 
utbildningar fått god kritik. Den mest omfattande 
och omtalade granskningen var av lärarutbildnings-
programmen, där kritiken mot Högskolan i Borås i 
hög grad var densamma som mot lärarutbildningen 
generellt. 

Det pågående samarbetet inom Västra Göta-
lands Högskolor innefattar även samarbete kring 
kvalitetsarbetet. Detta samarbete har under 2005 
inneburit en gemensam undersökning av examine-
rade studenter på sjuksköterskeutbildningarna vid 
de tre lärosätena. 

En ny policy för Hållbar utveckling vid Högsko-
lan i Borås har antagits under året. Som ett led i 
utvecklingsarbetet kring frågor om hållbar utveck-
ling inbjöds alla anställda vid Högskolan i Borås 
att delta vid en temadag med fokus på Hållbar 
utveckling. Avsikten med dagen var att föra upp 

problematiken på vars och ens agenda och göra alla 
medvetna om sin egen roll för en hållbarare värld. 

När det gäller Kvalitetsrådets ansvarsområden 
pedagogiskt utvecklingsarbete, internationalisering 
och jämställdhets- och mångfald hänvisas till dessa 
rubriker i årsredovisningen.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Vid Högskolan i Borås ges vid Centrum för lärande 
och undervisning (CLU) en högskolepedagogisk 
grundutbildning till lärare om sammanlagt 10 
poäng fördelat på tre delkurser. 

Utbildningen behandlar inledningsvis det 
konkreta hantverket som läraryrket innebär vilket 
inkluderar undervisningens mål och innehåll, 
arbets- och examinationsformer samt utvärdering 
och utveckling. Utbildningen syftar också till att 
medvetandegöra och öka deltagarnas kommu-
nikativa kompetens samt att träna förmågan att 
muntligt presentera ett innehåll, direkt respektive 
via fi lminspelning. 

I den avslutande delen behandlas lärandeteorier, 
adekvata för den högre utbildningen och särskilt 
sådana som främjar förståelsen för olika former av 
utfall hos den lärande. Lärandets och den resulte-
rande kunskapens beroende av arbetsformer och 
särskilt examinationens utformning behandlas 
också. Även förhållandet mellan professionsinrik-
tad, forskningsinriktad respektive allmänbildande 
utbildning belyses. Mångfalds- och genusfrågor 
bearbetas återkommande under utbildningen. 

För lärare med pedagogisk utbildning för annan 
skolform ges en kortare utbildning, vilken till 
största delen är identisk med den avslutande delen 
i den högskolepedagogiska utbildningen. I kursen 
behandlas också den övergripande styrningen av 
svensk högre utbildning och andra styrfaktorer av 
mer inoffi ciell karaktär.

Deltagande och godkänt resultat i de högskole-
pedagogiska grundkurserna under 2005 framgår av  
tabell 30.

Tabell 30: Antalet deltagare i högskole-
pedagogisk utbildning

2005 2004 2003

Kurs Antal 
deltag.

Andel 
kvinnor

Antal 
deltag.

Andel 
kvinnor

Antal 
deltag.

Andel 
kvinnor

Delkurs 1, 
4 poäng

17 35% 17 35% 17 35%

Delkurs 2, 
2 poäng

15 60% 25 52% 25 52%

Delkurs 3, 
4 poäng

14 50% 23 52% 23 52%

Komplet-
tering, 
5 poäng

2 100% 4 25% 4 25%

Totalt 48 46% 69 46% 69 46%
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Minskningen av antalet deltagare kan förklaras av 
den minskning i nyrekrytering av lärare som präglat 
2005. 

Förutom den poänggivande utbildningen bidrar 
enheten till utveckling av det pedagogiska arbetet 
vid lärosätet genom att anordna föreläsningar, 
workshops och seminarier med olika teman. Före-
läsningarna med efterföljande seminarium vänder 
sig till all pedagogisk personal vid lärosätet. Förelä-
sarna har varit personer med specialkompetens som 
tillfört deltagarna refl ektionsstoff för ett fortsatt 
kreativt utvecklingsarbete i den egna verksamheten. 

Det ökande antalet gäst- och utbyteslärare vid 
Högskolan i Borås har genererat ett behov av stöd i 
det svenska språket varför också språkhandledning 
och undervisning i svenska som andraspråk blivit 
ett inslag inom ramen för lärosätets pedagogiska 
utvecklingsarbete.

Den handledarutbildning som gavs för lärosätets 
såväl aktiva som potentiella doktorandhandledare 
och som syftade till att främja gränsöverskridande 
erfarenhetsutbyte och utveckla högskolans lokala 
handledningsstrategier under 2004 har inte erbju-
dits 2005. 

Varje år ges ett pedagogiskt pris till någon lärare 
eller något lärarlag som anses ha bidragit till den 
pedagogiska utvecklingen vid lärosätet. Syftet 
med priset är att stimulera sådant arbete och att 
uppmärksamma alla på det kvalitativa värdet av en 
pedagogiskt medveten lärarkår.

Medarbetare
För medarbetarna vid Högskolan i Borås började 
året med hot om ytterligare varsel och uppsägning-
ar på grund av den medelsbrist som myndigheten 
drabbats av. Organisationen har givetvis präglats av 
detta på olika sätt. 

Genom informationsinsatser, bildande av ar-
betsgrupper och inkopplad företagshälsovård har 
högskolan försökt genomföra förändringsarbetet så 
humant som möjligt. 

Anställnings- och investeringsstopp är andra 
åtgärder som vidtogs för att så långt som möjligt 
behålla befi ntlig personal. Anställningsstoppet för 
kärnkompetens är nu hävt, men kvarstår för stöd-
kompetens i samband med en översyn av högsko-
lans administration. 

Personalstatistik
Vid årets utgång uppgick antalet anställda till 536 
personer, en minskning från föregående år med 5,7%. 
Varslet av drygt 20 personer inom Institutionen för 
vårdvetenskap resulterade slutligen i att fem personer 
blev uppsagda och fem personer kunde omplaceras 
inom myndigheten. Under 2005 konstaterade 
högskolan arbetsbrist p.g.a. medelsbrist vid Insti-
tutionen Ingenjörshögskolan samt Institutionen 

för data- och affärsvetenskap, vilket innebar att 19 
personer varslades om uppsägning. 

Varslen resulterade slutligen i att fem personer 
har sagts upp, fem personer har omplacerats och 
resterande personer har nu, efter tilldelningen av 
nya utbildningsplatser, kunnat erbjudas fortsatt 
anställning vid Högskolan i Borås.

Som en konsekvens av högskolans verksamhets-
förändringar kan vi under 2005 konstatera att 
antalet lärare minskat i jämförelse med 2004 (9%). 
Totalt uppgick antalet lärare till 297 personer för 
2005. 

Tabell 31: Personalsitutationen

Tabell 31 visar anställda med minst 40% omfatt-
ning. Inräknat även anställning med lägre omfatt-
ning har högskolan 27 professorer, varav 37% är 
kvinnor. 

Glädjande är att antalet disputerade lärare har 
ökat till 113 anställda. Andelen disputerade har 
ökat från 27% år 2003 till 38% år 2005. 

Bakgrunden till detta är att högskolans dokto-
rander samt ett antal adjunkter med nedsättning 
i tjänst för forskning har disputerat de senaste 
åren. 

Tabell 32: Antal lärare per kompetenskategori 

Lärare 2005 2004 2003

Professorer 21 25 19

Lektorer 92 83 86

Adjunkter 184 207 240

Gästlärare 0 11 12

Totalt 297 326 357

Övrig personal

Doktorander/Amanuenser 48 48 42

Teknisk personal 37 41 35

Administrativ personal 126 126 139

Bibliotekspersonal 28 28 27

Totalt 239 243 243

Antal anställda 536 569 600

2005 2004 2003

Tot. Dr. Tot. Dr. Tot. Dr.

Profes-
sorer

21 21 25 25 19 18

Lekto-
rer

92 84 83 75 86 75

Adjunk-
ter

184 8 211 7 240 4

Gäst-
lärare

0 0 11 1 12 1

Totalt 297 113 330 108 357 98
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Sjukfrånvaro
Arbetsgivarverket har 2006–01–28 gjort återrapportering av 
tidsanvändningsstatistik. Den totala sjukfrånvaron, uttryckt 
i procent av tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2005 till 
4,3%, en ökning jämfört med 2004 då den uppgick till 3,8%.
 

Tabell 33: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid

Högskolan i Borås kan konstatera att antalet långtidssjuk-
skrivna har ökat. Anledningen till sjukfrånvaron är i många 
fall stressrelaterad. Upplevelsen av stress är olika och kan 
bland annat kopplas till obalans i livssituationen. Ledarskap, 
arbetsfördelning och tjänsteplanering är viktiga moment för 
att arbetssituationen ska få balans.
 

Tabell 34: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid

Under året har högskolan satsat på utbildning av arbetsledan-
de personal. Högskolan kommer att öka insatserna för att se 
till att sjukfrånvaron ska minska. Exempel på åtgärder är att 
fördjupa kunskaper om tidigare rehabilitering samt förebyg-
gande stressgrupper. 

Jämställdhet och mångfald 
Högskolan i Borås arbetar aktivt med frågor som rör jäm-
ställdhet, mångfald och likabehandling. All ledande personal 
inom högskolan har ett särskilt ansvar att se till att diskrimi-
nering och trakasserier inte förekommer. Därutöver har varje 
medarbetare ett ansvar att främja jämställdhet och mångfald 
samt motverka diskriminering och trakasserier.

Under året har Högskolan i Borås på ett mer strategiskt sätt 
arbetat med de långsiktiga målen i högskolan policydoku-
ment. Detta har lett fram till att tydligare delmål för kom-
mande år också tagits fram. Två broschyrer för högskolans 
studerande har tagits fram. Broschyren ”Frågor och svar om 
likabehandling” behandlar lagen om likabehandling utifrån 
Högskolans i Borås perspektiv. Den andra foldern ”Pedago-
giskt stöd för studenter med funktionshinder” är en informa-
tionsfolder från handikappsamordnaren. 

Könsfördelning
Jämställdhetsarbetet vid högskolan syftar till att åstadkomma 
en jämn könsfördelning bland anställda och studenter. 

Högskolans målsättning är att uppnå minst 40% av under-
representerat kön. 

Totalt sett har högskolan en relativt jämn könsfördelning 
med 58% kvinnor. Siffran är i stort sett oförändrad sedan 
många år tillbaka. Vid de kvinnodominerade institutio-
nerna, Institutionen Biblioteks- och informationsveten-
skap/Bibliotekshögskolan, Institutionen för pedagogik och 
Institutionen för vårdvetenskap råder en fortsatt ojämn 
könsfördelning. Vid Institutionen Ingenjörshögskolan, som 
är mansdominerad, kan konstateras en positiv utveckling av 
andelen kvinnor.

  
Tabell 35: Andel kvinnor

Även sett till de olika lärarkategorierna uppvisas en relativt 
jämn könsfördelning. Det kan dock kan konstateras att det 
fortfarande råder könsmässig obalans vad gäller högre lärar-
tjänster. Av högskolans professorer utgörs 38% av kvinnor 
och av högskolans lektorer är 37% kvinnor. Störst obalans 
i könsfördelning råder bland administrativ personal samt 
bibliotekspersonal. Högskolans ledning hade under 2005 en  
relativt jämn könsfördelning med sju män (tf. prorektor, två 
vicerektorer, bibliotekschef samt tre prefekter) och fem kvin-
nor (tf. rektor, tf. förvaltningschef samt tre prefekter).

Tabell 36: Antal nyanställda lärare 
per kompetenskategori 

Högskolan i Borås beaktar jämställdhet- och mångfaldsper-
spektiv vid ansökningar till olika befattningar samt erbjudan-
den om uppdrag inom högskolan. Under 2005 anställdes 11 
lärare, av vilka 6 var kvinnor.

Lärare 2005 2004 2003

Professorer 38% 40% 37%

Lektorer 37% 37% 34%

Adjunkter 59% 59% 62%

Gästlärare 0% 36% 17%

Totalt 51% 43% 37%

Övrig personal

Doktorander/Amanuenser 65% 58% 52%

Teknisk personal 37% 25% 23%

Administrativ personal 77% 76% 74%

Bibliotekspersonal 82% 86% 85%

Totalt 65% 61% 59%

Totalt 58% 57% 57%

2005 2004 2003

Tot. Varav 
kvinnor

Tot. Varav 
kvinnor

Tot. Varav 
kvinnor

Professorer 0 0% 6 50% 7 14%

Lektorer 2 50% 3 33% 8 38%

Adjunkter 9 55% 7 57% 12 67%

Gästlärare 0 0% 2 0% 0 0%

Totalt 11 54% 18 44% 27 44%

Kön 2005 2004 2003

Män 2,8% 1,8% 2,0%

Kvinnor 5,4% 5,3% 3,9%

Totalt 4,3% 3,8% 3,1%

Ålder 2005 2004 2003

> 49 6,1% 3,1% 4,4%

30–49 3,5% 3,3% 2,5%

< 30 4,9% 4,5% 0,7%

Totalt 4,3% 3,8% 3,1%
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Kompetensförsörjning
Högskolan i Borås hade ställt upp ett antal mål för arbetet 
med kompetensförsörjning för 2005:

• Genomföra kompetensinventering 
• Jämnare könsfördelning
• Aktivt omställningsarbete och delpensionspolicy
• Åtgärder för att förebygga ohälsa och hög sjukfrånvaro

Under 2005 har en kurskatalog främst för administrativ 
personal utvecklats, med kurser i bland annat handläggar-
utbildning, engelska, datorkunskap och ekonomi. Tidigare år 
har samliga medarbetare vid högskolan genomgått utbildning 
i utvecklingssamtal. Under året har utbildningen givits till 
nya medarbetare samt till arbetsledande personal. 

Ett chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram, DUCO, har 
genomförst under året i samverkan med Örebro universitet, 
Mälardalens högskola och Malmö högskola. Första 
programmet med 24 deltagare slutfördes i januari 2006. 

Högskolan deltar även i Sveriges universitets- och högskole-
förbunds IDAS-projekt som syftar till att förbättra chefs- och 
ledarförsörjningen inom universitet och högskolor. Under 
2005 har även arbetsledande personal fått tvådagarsutbild-
ning i arbetsmiljöfrågor. Det har under året inte genomförts 
något ny psykosocial arbetsmiljöundersökning, men vid 
Gemensamma förvaltningen har en rad åtgärder genomförts 
i samverkan med Previa. En handlingsplan för psykosocialt 
arbete har också tagits fram, som kommer att ligga till grund 
för det fortsatta arbetet under 2006.

Friskvårdsaktiviteter har främst genomförts via högskolans 
fritidsförening. Det har under 2005 genomförts minst en 
aktivitet per månad. Aktiviteterna syftar till att främja såväl 
den fysiska som den psykosociala hälsan. Varje anställd kan 
även söka bidrag till eget motionskort samt egen initierad 
kompetensutveckling.

Mål för kompetensutveckling 2006
• Verksamhets- och kompetensanalys och konkret åtgärdsplan     
   för högskolans kompetensförsörjning.
• Arbetsmiljöanalys på de enheter som drabbats av 
   uppsägningar.
• Fortsatt samverkan med andra lärosäten vad gäller chefs-                    
   och ledarutvecklingsprogram (DUCO).
• Chefer och personer på strategiskt viktiga positioner vid   
   lärosätet kommer att erbjudas utbildning i likabehandlings 
   frågor med fokus på kön, könsidentitet och 
   sexuell läggning.
• Erbjuda fördjupade kunskaper om tidig rehabilitering.
• Utbildning i ledarskapets betydelse för hälsa och 
   arbetsmiljö.
• Fortsatt utveckling av intern kurskatalog.
• Utveckla arbetsmiljöarbetet på respektive institution 
   och enhet.

Lokaler
Huvuddelen av högskolans verksamhet bedrivs inom kv. Balder 
och Sandgärdet. Lokalerna i kv. Balder uppfördes 1982 och 

anpassas successivt till modern standard. 
I samband med ombyggnader förbättras tillgänglighe-

ten för funktionshindrade och samtliga högskolans lokaler 
beräknas vara fullt åtgärdade 2009. Under året har högskolan 
lämnat en förhyrning omfattande 1 085 m2. Under 2005 har 
ca 2 500 m2 byggts om.

Tabell 37: Lokaler (m2)

Den mest omfattande ombyggnaden under året har varit en 
ombyggnad av det gamla biblioteket till nya läro- och kon-
torsutrymmen. Resterande del av det före detta biblioteket är 
tomt i avvaktan på ombyggnad för andra ändamål. I tabell 37 
redovisas de tomma lokaler som ska byggas om i kolumnen 
övrigt.

Tabell 38: Totalt hyrd yta (m2)

Samtliga högskolans byggnader värms upp med fjärrvärme 
och kylbehovet i kv. Balder och Sandgärdet tillgodoses med 
hjälp av fjärrkyla. I nära anslutning till högskolans lokaler 
bygger Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, Västra 
Götalandsregionen med fl era upp ett utvecklingscentrum 
ESPIRA-tillväxtcenter i Sjuhärad. I denna byggnad har 
högskolan under 2005 hyrt 445 m2 för Centrum för Entre-
prenörskap och Affärsdesign (CEA).   

För högskolans framtida expansionsbehov fi nns utrymme 
inom kv. Sandgärdet.

Bibliotek
Bibliotek & läranderesurser betecknar ett utvidgat och för 
landet unikt koncept vad avser biblioteksverksamhet. Sedan 
2004 ingår verksamheten Studentsupport i organisationen.  
Bibliotek & läranderesurser ger också särskilt stöd inom 
matematik och data. Detta är en del i högskolans strategi 
att med olika insatser öka möjligheterna för studenter från 
studieovana miljöer att lyckas med sina studier. Under året 
togs beslut om att verksamheten från år 2006 ska utökas med 
studievägledning, karriärrådgivning, studenthälsa, kurator 
och studentpräst.

Läro-
salar

Lab. o 
bibl.

Adm. 
lok.

Övr. Summa 

Totalt i Balder 5 755 3 115 7 087 11 540 27 497

Totalt i kv. Sandgärdet 1 682 7 215 1 427 3 140 13 464

Totalt i kv. Eolus 332 332

Totalt i kv. Hästen 445 445

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

Totalt 8 711 15 544 10 430 16 530 51 215

Hyrd yta 2005 2004 2003

Lärosalar 8 711 8 831 10 180

Lab.+bibl. 15 544 14 969 11 743

Adm. lokaler 10 430 11 768 10 916

Övrigt 16 530 16 545 13 444

Summa 51 215 52 113 46 283
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I högskolans bibliotekskoncept ligger också att de ny-
byggda bibliotekslokalerna ska vara en samlad studiesocial 
miljö för högskolans studenter. Genom generös tillgång till 
läsplatser och datorresurser minskas institutionernas behov av 
datasalar. Detta är ekonomiskt rationellt och innebär möjlig-
heter till möten mellan olika studentgrupper.

Det gångna året har varit det första hela verksamhetsåret 
i de nya lokalerna om ca 6 000 m2. I de nya lokalerna fi nns 
drygt 800 arbetsplatser och mer än 150 datorer. Ett trådlöst 
nät har installerats för studenternas egna datorer. 

En utredning om digital publicering av högskolans skrifter 
har genomförts under året. 

Ett klassiskt mått på biblioteks storlek är antalet volymer i 
samlingarna. Detta mått har blivit alltmer irrelevant. Biblio-
tek & läranderesurser förvärvar allt mer material i elektronisk 
form och licenser till elektronisk information. Antalet tryckta 
volymer har ökat under året som ett resultat av en satsning på 
tryckta medier. Ca 50% av inköpsbudgeten går till digitala 
medier, 50% till tryckta medier. Tabellen nedan uttrycker att 
Högskolan i Borås har tillgång till ungefär samma elektro-
niska resurser som de största universitetsbiblioteken medan 
beståndet av tryckta medier är mer direkt behovsanpassat.

Tabell 39: Bibliotekets bestånd och tillväxt

Kostnader för biblioteket ska redovisas både inklusive och ex-
klusive lokalkostnader i relation till lärosätets totala intäkter, 
inklusive externa anslag.

Tabell 40: Högskolans totala omslutning/bibliotekets 
andel inkl och exkl. lokaler. (tkr.)

Vid Högskolan i Borås fi nns inga institutionsbibliotek eller 
liknande. 
 

2005 2004 2003

Totalt bestånd (tryckt) 153 556 150 227 150 332

Tillväxt (tryckt) 3 861 3 329 1 935

Löp. tryckta tidskrifter 681 721 742

Elektroniska tidskrifter 5 652 6 657 6 468

Elektroniska böcker 1 663 1 391 1 025

Databaskostnader i % av totala 
medieanslaget

51 52 50

2005 2004 2003

Högskolans omsättning 430 860 424 921 413 078

Bibliotekets anslag 31 000 27 392 23 500

Lokalkostnad 13 656 9 600 7 244

Andel inkl. lokaler 7% 6% 6%

Andel exkl. lokaler 4% 4% 4%
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Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 366 115 356 034

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 25 622 26 591

Intäkter av bidrag 2 38 233 41 259

Finansiella intäkter 3 890 1 037

Summa 430 860 424 921

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -264 946 -265 237

Kostnader för lokaler -72 115 -70 715

Övriga driftkostnader 5 -62 801 -65 898

Finansiella kostnader 6 -850 -1 069

Avskrivningar och nedskrivningar 7 -18 194 -21 796

Summa -418 906 -424 715

Verksamhetsutfall 11 954 206

Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag

8 -28 0

Transfereringar 9

Medel som erhållits från myndigheter för bidrag 1 738 2 435

Övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag 373

Lämnade bidrag -2 111 -2 435

Saldo 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10, 11 11 926 206

Finansiell
redovisning
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Belopp i tkr Not 2005-12-31 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 234 0

Rättigheter och andra immateriella tillgångar 12 234 0

Materiella anläggningstillgångar 52 384 56 429

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 12 259 10 528

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 39 681 45 901

Pågående nyanläggningar 15 444

Finansiella anläggningstillgångar 4 972 5 000

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 16 4 972 5 000

Fordringar 12 110 10 173

Kundfordringar 3 841 3 020

Fordringar hos andra myndigheter 8 218 7 093

Övriga fordringar 51 60

Periodavgränsningsposter 17 26 403 25 003

Förutbetalda kostnader 20 395 19 928

Upplupna bidragsintäkter 5 012 4 321

Övriga upplupna intäkter 996 754

Avräkning med statsverket 18, 19 6 457 0

Kassa och bank 57 779 40 415

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 57 770 40 406

Kassa, postgiro och bank 9 9

SUMMA TILLGÅNGAR 160 339 137 020

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 33 418 21 492

Statskapital 16 5 000 5 000

Balanserad kapitalförändring 11, 21 16 492 16 286

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10, 11 11 926 206

Avsättningar 8 113 0

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 8 113 0

Skulder m.m. 73 870 75 611

Lån i Riksgäldskontoret 23 41 190 48 601

Skulder till andra myndigheter 8 712 8 025

Leverantörsskulder 24 17 084 12 758

Övriga skulder 5 584 4 978

Depositioner 1 300 1 249

Periodavgränsningsposter 25 44 938 39 917

Upplupna kostnader 18 893 19 111

Oförbrukade bidrag 22 164 18 029

Övriga förutbetalda intäkter 3 881 2 777

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 160 339 137 020

Balansräkning
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Redovisning mot anslag (tkr)

Anslag Not Ingående
över-

förings-
belopp

Årets tilldel-
ning enligt 
reglerings-

brev

Fördelade
anslags-
belopp

Omdis-
ponerade

anslags-
belopp

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Utgifter Utgående
över-

förings-
belopp

16 25 58 Högskolan i Borås: 

Grundutbildning (ramanslag)

0 334 061 0 0 0 334 061 334 061 0

001 Takbelopp (ram) 0 327 411 0 0 0 334 061 334 061 0

(utökat takbelopp enligt regleringsbrev) 26 6 650

16 25 76 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 

(ramanslag)

0 32 247 0 0 0 32 247 32 054 193

003 Högskolan i Borås (ram) 27 0 32 247 0 0 0 32 247 32 054 193

Summa 0 366 308 0 0 0 366 308 366 115 193

Anslagsredovisning

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel Inkomster Ingående 
skuld

Under året 
inbetalt

Utgående 
skuld

2394 01 Övriga inkomster 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0
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Belastning på anslaget för grundutbildning

Delsummor Totalsummeringar

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 

  1a. Under 2005 genomförda hst och hpr inom 2005 års takbelopp enligt bilaga 2 318 107

  1b. Eventuella decemberprestationer från 2004 som ryms inom tilldelade anslagsmedel 1 920

  2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 14 035

Summa 334 061

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden

Summa anslagsbelastning grundutbildning¹ 334 061

¹Beloppet skall överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen

Bilaga 1 till regeringsbeslut 2005-11-10, nr I:5

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2005-11-10, nr I:5

A B C D E F G H I J

Utfall Utfall HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Summa Takbeloppet

Ersättn. Ersättn. Utfall Utfall HST HPR C+D+G+H enl RB

Utbildningsområden HST1, 2 HPR1 (tkr) (tkr) HST HPR Ersättn.3 Ersättn.3 (tkr)

(tkr) (tkr)

Humaniora 180,97 116,85 3 116 1 982 44,12 22,20 760 376 6 233

Juridik 129,12 49,33 2 223 836 0,00 0,00 0 0 3 060

Samhällsvetenskap 1 081,61 997,01 18 622 16 907 1,13 1,35 19 23 35 572

Naturvetenskap 566,56 413,23 24 606 15 463 3,76 1,18 163 44 40 277

Teknik 810,01 667,41 35 180 24 975 38,68 22,95 1 680 859 62 693

Vård 515,84 511,43 24 884 21 369 73,37 66,25 3 539 2 768 52 561

Medicin 170,30 155,01 9 180 10 164 19,06 17,20 1 027 1 128 21 500

Undervisning 663,07 595,85 20 880 22 098 0,00 0,00 0 0 42 978

Övrigt 429,69 422,96 15 658 12 520 211,06 125,21 7 691 3 707 39 577

Design 47,58 57,25 6 117 4 485 18,43 8,75 2 369 685 13 657

Summa 4 594,74 3 986,31 160 467 130 800 409,59 265,09 17 249 9 590 318 107 334 061

Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning 
av intäkter på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2005–01–01––2005–12–31.

Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande 32 394 000 kronor.

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 15 954 000 kronor.
(Bedömningen görs oberoende av ev. utfall tidigare år eller prestationer i december året innan.)

Kommentarer till tabellen 
1. Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild utbildning för lärare i yrkesexamen, övriga särskilda lärarutbildningar, projekt för invan-
drade akademiker och kurser inom nätuniversitetet.

2. Följande uppgifter ska fyllas i enligt regleringsbrevet för 2005. Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik är 1 440. 
Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden: Totalt antal utbildade helårsstudenter 97,71 inom design. Högst får 66,00 avräknas inom det aktuella 
utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet Naturvetenskap. 

3Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. För att 
helårsstudenter och helårsprestationer ska kunna redovisas inom nätuniversitetet ska kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för Sveriges 
nätuniversitet.
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Bilaga 3 till regeringsbeslut 2005-11-10, nr I:5

Redovisning av grundutbildningen

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 334 061

Ev. ingående anslagssparande (tkr)

Summa (A) 334 061

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december 2004 1 920

Årets utfall: ersättning HST+HPR (tkr) 318 107

Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 14 035

Summa (B)1 334 061

Summa (A–B)2 0

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A–B) 0

Minskat med anslagssparande över 10 % av takbeloppet3 0

Summa4 0

Tabell. Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparande HPR (tkr)5 32 394

 - Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2005 14 035

 + Ev. sparade HPR under 2005 (tkr) 0

Summa 18 359

Minskat med belopp överstigande 10 % av takbeloppet 2005 (tkr)

Utgående värde av sparade HPR (tkr) 6 18 359
5. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2004.
6. Kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2005.

1. Summan skall avse den totala ersättning lärosätet genomför produktion för, d.v.s. oberoende av 
om det ryms inom tilldelade medel (A).
2. Om summan blir positiv, skall det föras in i tabell över anslagssparandet nedan. Blir summan 
i stället negativ, skall beloppet föras till tabell över sparade helårsprestationer nedan.

3. Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
4. Summan skall överensstämma med utgående anslagssparande i anslagsredovisningen.
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Finansieringsanalys
Belopp i tkr Not 2005 2004

DRIFT

Kostnader 28 -392 481 -402 890

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 29 366 115 356 034

Intäkter av avgifter och ersättningar 30 25 507 26 588

Intäkter av bidrag 31 38 233 36 379

Övriga intäkter 32 890 1 037

Summa medel som tillförts för fi nansiering av drift 430 744 420 038

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -3 336 -4 360

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 8 054 -13 037

Kassafl öde från/till drift 42 982 -249

INVESTERINGAR

Investeringar i fi nansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet) 0 -5 000

Investeringar i materiella tillgångar -14 269 -27 837

Investeringar i immateriella tillgångar -234 0

Summa investeringsutgifter -14 503 -32 837

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 9 274 20 865

- amorteringar -16 685 -21 330

Försäljning av anläggningstillgångar 117 8

- därav medel som tillförts statsbudgeten 0 0

Bidragsmedel som erhållits för investeringar 0 4 880

Summa medel som tillförts för fi nansiering av investeringar -7 294 4 423

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 2 636 2 652

Kassafl öde från/till investeringar -19 161 -25 762

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -2 111 -2 435

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -2 111 -2 435

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från andra myndigheter för fi nansiering av bidrag 1 738 2 435

Övriga erhållna medel för fi nansiering av transfereringsverksamhet 373

Summa medel som tillförts för fi nansiering av transfereringsverksamhet 2 111 2 435

Kassafl öde från/till transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 23 821 -26 011

SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 40 415 66 426

Ökning (+)/minskning (-) av kassa och postgiro 0 1

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos RGK 17 364 -26 012

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket 6 457 0

Summa förändring av likvida medel 23 821 -26 011

Likvida medel vid årets slut 64 236 40 415
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Belopp i tkr Grundläggande 
högskoleutbildning

Forskning & forskar-
utbildning

Totalt

Grundutbildning 
enligt uppdrag i 
regleringsbrev

Uppdrags-
utbildning

Ordinarie
forskning

& forskar-
utbildning

Uppdrags-
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 334 061 32 054 366 115

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 469 11 136 4 959 1 058 25 622

Intäkter av bidrag 9 739 10 249 18 080 165 38 233

Finansiella intäkter 890 890

Summa 353 159 21 385 55 093 1 223 430 860

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -208 967 -8 665 -46 702 -612 -264 946

Kostnader för lokaler -69 794 -900 -1 364 -57 -72 115

Övriga driftkostnader -39 436 -11 336 -11 499 -530 -62 801

Finansiella kostnader -849 -1 -850

Avskrivningar och nedskrivningar -15 979 -370 -1 815 -30 -18 194

Summa -335 025 -21 271 -61 381 -1 229 -418 906

Verksamhetsutfall 18 134 114 -6 288 -6 11 954

Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag

-28 -28

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter för bidrag 1 682 56 1 738

Övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag 373 373

Lämnade bidrag -1 682 -429 -2 111

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 18 106 114 -6 288 -6 11 926

Resultaträkning per verksamhetsgren
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Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

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

28 418

- del som avser den avgiftsfi nansierade verksamheten -87

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 28

- del som avser donationsmedel 0

Summa A efter justeringar 28 359

B. Årets totala kostnader 418 906

- del som avser den avgiftsfi nansierade verksamheten -22 500

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 0

- del som avser donationsmedel 0

Summa B efter justeringar 396 406

A i procent av B 7%

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhetsgren Balanserad
kapital-

förändring
(A)

Årets
kapital-

förändring
(B)

Summa
(A+B)

Grundläggande högskoleutbildning 16 487 18 220 34 707

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 16 467 18 106 34 573

Uppdragsverksamhet 20 114 134

Forskning/forskarutbildning/
konstnärligt utvecklingsarbete

5 -6 294 -6 289

Forskning och forskarutbildning 46 -6 288 -6 242

Uppdragsforskning -41 -6 -47

Myndighetskapital
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Avgifter och bidrag

Verksamhet Över-/
underskott
t.o.m. 2003

Över-/
underskott

2004

Intäkter
2005

Kostnader
2005

Över-/
underskott

2005

Ack över-
/underskott, 

utgående 
2005

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning 31 421 23 427 23 359 68 520

Uppdragsforskning -28 4 783 701 82 58

Summa 3 425 24 210 24 060 150 578

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet 0 0 290 290 0 0

Verksamhet Över-/
underskott
t.o.m. 2003

Över-/
underskott

2004

Intäkter
2005

Kostnader
2005

Över-/
underskott

2005

Ack över-
/underskott, 

utgående 
2005

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning 31 -11 21 385 21 271 114 134

Uppdragsforskning -28 -13 1 223 1 229 -6 -47

Summa 3 -24 22 608 22 500 108 87

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet 0 0 271 410 -139 0

  Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2005

  Utfall 2005 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Övriga intäkter Intäkter
2005

Beräknade övriga inkomster som disponeras enligt 
regleringsbrev 

41 360

Utfall för övriga inkomster som disponeras 41 862
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen  
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budget-
underlag (FÅB) och förordningen (2000:606) om myndig-
heters bokföring (FBF), studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153) samt regleringsbrev och tillkommande regerings-
beslut. Högskolans redovisning följer god redovisningssed en-
ligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 2 kap. 5 § 
(FÅB) respektive allmänna råd till 6 § (FBF). Enligt reglerings-
brev görs för universitet och högskolor undantag från bestäm-
melserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som 
utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska 
ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffnings-
värde på minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på 
tre år eller längre defi nieras som anläggnings tillgångar. Anlägg-
ningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska 
livs längden. 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

Värdering av Holdingbolag
Konsolideringen av högskolans dotterbolag Högskolan i 
Borås Holding AB sker genom kapitalandelsmetoden.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till de belopp som efter individuell 
prövning beräknas infl yta. Skulder är upptagna till de belopp 
som var kända vid brytdagen 10 januari 2006.

Brytdag och periodavgränsningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2005 har gjorts 
fram till 2006–01–10. Som periodavgränsningspost bokförs 
belopp överstigande 10 tkr. 

Ändrade redovisningsprinciper
Högskolan beslutade 2004–10–19 att ändra redovisnings-
princip för indirekta kostnader avseende externfi nansierad 
verksamhet, från intäktsbaserad avräkning till kostnadsbe-
räknad avräkning. Den nya principen har tillämpats från 
2005–01–01. Övergången har inneburit att avräkningen av 
högskolegemensamma indirekta kostnader under 2005 har 
minskat med 4 207 tkr jämfört med 2004.

Noter till resultaträkning
Not 1. Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2005 2004

Intäkter av avgifter enligt 
4 § Avgiftsförordningen 7 153 8 043

 

Not 2. Intäkter av bidrag  
Den bidragsfi nansierade verksamheten har under 2005 minskat 
med 3 026 tkr jämfört med 2004. Under 2004 erhöll högskolan 
anslaget (25:73 ap. 37) för nätuniversitetet 3 174 tkr i form av 
bidrag från Kammarkollegiet. Rensat från nätuniversitetet är den 
bidragsfi nansierade verksamheten oförändrad.
 

Not 3. Finansiella intäkter 2005 2004

Ränta på räntekonto 
hos Riksgäldskontoret 882 1 034

Övriga ränteintäkter 8 3

Övriga fi nansiella intäkter 0 0

Summa 890 1 037

Not 4. Kostnader för personal 2005 2004

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensionspre-
mier och andra avgifter enligt lag 
och avtal (S-kod 4111 och 4119)

-176 756 -174 419

Not 5. Övriga driftskostnader 
Övriga driftskostnader har under 2005 minskat med 
3 097 tkr jämfört med 2004. Det fi nns i huvudsak två 
förklaringar. Dels en minskad utbildningsvolym inom 
grundutbildningen och dels har högskolans arbete med 
rationaliseringar och besparingar som inleddes under 
senare delen av 2003 fortsatt under 2005.

Not 6. Finansiella kostnader 2005 2004

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret -815 -1 043

Övriga räntekostnader -34 -24

Övriga fi nansiella kostnader -1 -2

Summa -850 -1 069

Not 7. Avskrivningar och nedskrivningar 
Under 2004 och 2005 har högskolan, förutom anlägg-
ningstillgångar kopplade till bibliotekets nya lokaler, 
haft en mycket stor restriktivitet kring anskaffning av 
anläggningstillgångar. Restriktiviteten har fått till följd att 
avskrivningarna sjunkit kraftigt under 2005.

Redovisningsprinciper

Kommentarer till noter
Belopp i tkr där annat ej anges.

Notupplysningar
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Not 8. Resultat från dotterföretag 
och intresseföretag
Resultatet avser första verksamhetsåret 2004–02–23––2004–12–
31 för högskolans holdingbolag.

 
Not 9. Transfereringar  

Transfereringarna avser främst medel som erhållits från 
Myndigheten för kvalifi cerad yrkesutbildning för vidareförmedling 
till Borås Stad som anordnar kvalifi cerad yrkesutbildning inom 
logistik. Högskolan i Borås har en samordnande roll för utbildnin-
gen. Mindre belopp transfereras även till stipendiater, SP – Sver-
iges Provnings- och Forskningsinstitut samt Lunds universitet.

Not 10. Årets kapitalförändring 2005 2004

GRUNDUTBILDNING 

Ordinarie grundutbildning

-anslag 18 243 298

-avgifter -308 188

-bidrag 171 -234

Summa ordinarie grundutbildning 18 106 252

Uppdragsutbildning 

-avgifter 114 -11

-bidrag 0 0

Summa uppdragsutbildning 114 -11

FORSKNING & FORSKARUTBILDNING 

Ordinarie forskning & forskarutbildning

-anslag  -6 237 -182

-avgifter  0 0

-bidrag  -51 160

Summa forskning & forskarutbildning -6 288 -22

Uppdragsforskning 

-avgifter  -6 -13

-bidrag  0 0

Summa uppdragsforskning -6 -13

Summa årets kapitalförändring 11 926 206

Not 11. 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 NeverLOST. 
Konsortiets ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås 
och konsortiet ingår i högskolans redovisade myndighetskapital 
enligt följande specifi kation. 

2005 2004

Årets kapitalförändring 1 846 188

Balanserad kapitalförändring -441 1 658

Summa myndighetskapital 1 405 1 846

Noter till balansräkning
Not 12. Immateriella anläggnings-
tillgångar

2005 2004

Ingående balans anskaffningsvärde 0 0

Tillkommande tillgångar 234 0

Utgående balans anskaffningsvärde 234 0

Ingående balans ackumulerad 
avskrivning

0 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående balans 
ackumulerad avskrivning

0 0

Restvärde 234 0

Not 13. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

2005 2004

Ingående balans anskaffningsvärde 27 940 23 986

Tillkommande tillgångar 5 531 4 119

Avgående tillgångar 0 -111

Omföringar av anläggningstillgångar 0 -54

Utgående balans anskaffningsvärde 33 471 27 940

Ingående balans ackumulerad 
avskrivning

17 412 13 631

Årets avskrivningar 3 800 3 892

Avgående tillgångar 0 -111

Omföringar av anläggningstillgångar 0 0

Utgående balans 
ackumulerad avskrivning

21 212 17 412

Restvärde 12 259 10 528

Not 14. Maskiner, inventarier, 
installationer m.m.

2005 2004

Ingående balans anskaffningsvärde 131 505 121 104

Tillkommande tillgångar 8 302 23 774

Avgående tillgångar -10 248 -13 055

Nedskrivningar 0 -318

Utgående balans anskaffningsvärde 129 559 131 505

Ingående balans ackumulerad 
avskrivning

85 604 81 039

Årets avskrivningar 14 394 17 825

Avgående tillgångar -10 120 -13 022

Nedskrivningar 0 -238

Utgående balans 
ackumulerad avskrivning

89 878 85 604

Restvärde 39 681 45 901

Not 15. Pågående nyanläggningar
Posten pågående nyanläggningar avser upparbetade kostnader 444 
tkr för investering i telefonväxel.  Växeln är inte tagen i drift per 
2005–12–31.

Tillkommande immateriella anläggningstillgångar under 2005 avser 
ett ärendehanteringssystem.
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Not 17. Periodavgränsningsposter 2005-12-31 2004-12-31

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyreskostnader 16 485 16 552

Övriga förutbetalda kostnader 3 910 3 376

Summa förutbetalda kostnader 20 395 19 928

Upplupna bidragsintäkter

Bidrag från annan statlig myndighet 1 902 265

Icke statliga bidrag 3 110 4 056

Summa upplupna bidragsintäkter 5 012 4 321

Övriga upplupna intäkter

Upplupna avgiftsintäkter projekt 979 362

Övriga upplupna intäkter 17 392

Summa övriga upplupna intäkter 996 754

Summa 26 403 25 003

Not 16. Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 50 
U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett Holdingbolag. Högsko-
lan i Borås Holding AB bildades 2004–02–23 och under sitt första 
verksamhetsår 2004 visade bolaget en förlust på 28 tkr, vilken 
Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar i dotter-
företag och intresseföretag i resultaträkningen för 2005.

Holdingbolaget har under 2005 gått in som delägare (15%) i det 
nystartade företaget Good Solutions Sweden AB samt bildat ett 
helägt dotterbolag INICIA AB. Holdingbolaget har även medverkat 
som grundare av stiftelserna ESPIRA tillväxtcenter i Sjuhärad och 
Drivhuset i Borås. Utöver dessa är holdingbolaget delägare i Action 
Caring Sweden AB (50% direkt och 17% indirekt) och Reaction 
R&D Center AV (55%).  

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnad-
er avseende 34 bidragsfi nansierade projekt. De största upplupna 
bidragsintäkterna hör till projekten Kompetensutveckling@Kind 
1 054 tkr (fi nansierat av Svenska ESF-rådet), Mjukvaruplattform 
svenska bibliotekssystem 545 tkr (fi nansierat av KK-stiftelsen).

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upp-
arbetade kostnader avseende 12 avgiftsfi nansierade projekt. Den 
största upplupna avgiftsintäkten hör till Centrum för Entreprenör-
skap och Affärsvetenskap – inkubator 324 tkr (fi nansierat av Nutek).

Not 18.  Avräkning med statsverket 2005 2004

Ingående balans 0 0

Avräknat mot statsbudgeten

 -Anslag 366 115 356 034

 -Inkomsttitlar 0 0

Avräknat mot statsbudgeten totalt 366 115 356 034

Avräknat mot statsverkets check-
räkning

 -Anslagsmedel som tillförts räntekonto -359 658 -356 034

 -Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel

0 0

Avräknat mot statsverkets check-
räkning totalt

-359 658 -356 034

Utgående balans 6 457 0

Not 19. Avräkning med statsverket, 
specifi kation av fordran
Fordran 6 650 tkr p.g.a. att RGK först 2006-01-02 fört över 
anslagsmedel avseende utökat takbelopp som tilldelats högsko-
lan enligt regeringsbeslut 1:77  U2005/7344,8061,8334,8863/UH, 
U2005/6237/UH (delvis), U2005/8962/BIA (slutlig) 2005-12-15. 
Anslaget är avräknat under 2005. 

Skuld 193 tkr p.g.a. att Högskolan i Borås enligt regleringsbrevet 
högst får avräkna 32 054 tkr mot anslaget för forskning och fors-
karutbildning. Resterande medel 193 tkr redovisas som anslagsspa-
rande efter utgången av budgetåret 2005.

Not 20. Behållning räntekonto 
i Riksgäldskontoret

2005-12-31 2004-12-31

Anslagsmedel 28 420 16 513

Avgifter 3 891 2 757

Bidrag från annan statlig myndighet 8 370 3 936

Övriga icke statliga bidrag 13 794 14 093

Övriga medel 1 995 1 858

Depositioner 1 300 1 249

Summa behållning räntekonto 57 770 40 406

varav kortsiktigt likviditetsbehov 19 322 15 615

Viktiga faktorer för saldots utveckling är högskolans resultat, 
förändring av avräkning med statsverket, oförbrukade bidrag, 
förutbetalda avgiftsintäkter och övriga medel. 

Not 21. Balanserad 

kapitalförändring

2005-12-31 2004-12-31

Ordinarie grundutbildning 16 467 16 215

Uppdragsutbildning 20 31

Ordinarie forskning- & 
forskarutbildning

46 68

Uppdragsforskning -41 -28

Summa 16 492 16 286

Not 22. Avsättningar 
för pensioner och 
liknande förpliktelser

2005-12-31 2004-12-31

Avsättning för delpensioner 1 322 0

Avsättning för verksamhets-
förändringar

5 406 0

Övriga avsättningar 1 385 0

Summa 8 113 0

Not 23. Lån i Riksgäldskontoret 2005 2004

Ingående balans 48 601 49 066

Under året nyupptagna lån 9 274 20 865

Årets amorteringar -16 685 -21 330

Utgående balans 41 190 48 601

Beviljad låneram 70 000 98 000

Beviljad kreditram på räntekontot 35 962 35 603
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Not 24. Leverantörsskulder
Leverantörsskulderna har ökat med 4 326 tkr jämfört med 
föregående årsskifte. Det är främst leverantörsskulder avseende 
investeringar i anläggningstillgångar som har ökat. Av leveran-
törsskulderna vid årsskiftet avser 7 374 tkr investeringar. Vid 
föregående årsskiftet avsåg 4 249 tkr av leverantörsskulderna 
investeringar.

Not 25. Periodavgränsningsposter 2005-12-31 2004-12-31

Upplupna kostnader

Upplupna löner och arvoden 7 891 5 961

Upplupna semesterlöner 8 679 8 840

Övriga upplupna kostnader 2 323 4 309

Summa upplupna kostnader 18 893 19 111

Oförbrukade bidrag

Bidrag från annan statlig myndighet 8 370 3 936

Icke statliga bidrag 13 794 14 093

Summa oförbrukade bidrag 22 164 18 029

Övriga förutbetalda intäkter

Förutbetalda avgiftsintäkter påg. projekt 3 771 2 416

Övriga förutbetalda intäkter 110 361

Summa övr. förutbetalda intäkter 3 881 2 777

Summa 44 938 39 917

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader 
består av upplupna löner utbetalade i januari 1 696 tkr, upplupna 
premier avtalsförsäkringar 1 248 tkr, upplupen lön avseende 
löneavtal 3 593 tkr, inarbetad komptid samt fl exsaldo per 
2005–12–31 440 tkr, periodisering av upplupna löner för inar-
betad övertid lärare 514 tkr, periodisering av resor samt övriga 
periodiserade lönekostnader 400 tkr.

Posten oförbrukade bidrag 22 164 tkr består av saldot för 90 
bidragsfi nansierade projekt. De största oförbrukade bidragen 
hör till projekten Utvecklingslaboratorium 3 984 tkr (fi nansierat 
av Stiftelsen svensk textilforskning), Programmet för Bibliotek, 
IKT och lärande 2 037 tkr (fi nansierat av KK-stiftelsen), Secure-
Flow05 – att säkra godsfl öden mot angrepp 1 049 tkr (fi nansierat 
av Vinnova), Hjärnskada: Detektion och lokalisation av cellsvullnad 
825 tkr (fi nansierat av Vetenskapsrådet), Design of Prosperity 736 
tkr (fi nansierat av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad).

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av 
saldot för 30 avgiftsfi nansierade projekt. De största förutbetalda 
avgiftsintäkterna hör till Makerere University 629 tkr (fi nansierat 
av SIDA genom Makerere University East Africa School of Library 
and Information Science) samt Fastighetsmäklarutbildning 562 tkr 
(fi nansierat av företag).

Noter 
till anslagsfi nansiering
Not 26. Anslag 16 25 58 001
Utökat takbelopp enligt ändring i regleringsbrev.
Regeringsbeslut 1:77  U2005/7344,8061,8334,8863/UH, 
U2005/6237/UH (delvis), U2005/8962/BIA (slutlig) 2005–12–15.

Not 27. Anslag 16 25 76 003
Högskolan i Borås får enligt regleringsbrevet högst avräkna 
32 054 tkr mot anslaget för forskning och forskarutbildning. 
Resterande medel 193 tkr redovisas som anslagssparande efter 
utgången av budgetåret 2005.
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Not 30. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

2005 2004

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 25 622 26 591

Avgår:

Realisationsvinst -115 -3

Summa 25 507 26 588

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i driften 25 507 26 588

Noter 
till fi nansieringsanalys

Not 28. Verksamhetens kostnader 2005 2004

Verksamhetens kostnader - 418 906 -424 715

Avgår:
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

8 133 0

Avskrivningar och nedskrivningar 18 193 21 796

Realisationsförlust 28 29

Direktavskrivning anläggningstillgångar 91 0

Summa -392 481 -402 890

Fördelas på:

Kostnader med likviditetspåverkan 
i driften

-392 481 -402 890

Not 29. Intäkter av anslag 2005 2004

Intäkter av anslag 366 115 356 034

Avgår:

Räntekostnader i utlåningsverksamhet 0 0

Finansiering av anläggningstillgångar 0 0

Summa 366 115 356 034

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan 
i driften

366 115 356 034

Not 31. Intäkter bidrag 2005 2004

Intäkter av bidrag 38 233 41 259

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i driften 38 233 36 379

Intäkter med likviditetspåverkan i investerings-
avsnittet

0 4 880

Not 32. Övriga intäkter 2005 2004

Övriga intäkter 890 1 037

Fördelas på:

Intäkter med likviditetspåverkan i driften 890 1 037
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Tilläggsupplysningar 
Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2§ 
FÅB gällande ersättning m.m. till styrelse 
och ledande befattningshavare
I beloppen ingår ersättningar till styrelsele-
damöter och ledande befattningshavare, som 
utbetalats av Högskolan i Borås under år 2005. 
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
Andersson, Johan   11
Gustafsson, Maria   11
Hallnäs, Hanna   11
Lassi, Monica   11
Pirs, Mikael   11
Spogardh, Sebastian  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 skatte-
pliktiga förmåner med 498 tkr.

Till tf. rektor Lena Nordholm utgår lön och 
skattepliktiga förmåner med 667 tkr.

Redovisning av styrelseledamöters 
och ledande befattningshavares övriga 
styrelseuppdrag
Andersson, Roland Regionstyrelsens ordförande  VG, 
   FSB Stiftelsen Sjuhärad, Stiftelsen West 
   Sweden

Bankvall, Claes  Eurolab, Earto European Association of
   research and technology Organizations,
   Bundesanstalt Für Materialforschung und
   Prühfung, SIK – Institutet för Livsmedel och  
   Bioteknik AB, YKI Ytkemiska Institutet.

Blom, Stig-Arne   Styrelseordförande i Borås Wäfveri AB och   
   AP&T AB samt Lidhs förvaltning AB.     
   Ledamot i Atlet AB, Broströms rederi, 
   Pulsen AB, Westergyllen AB och Ulricehamns  
   Energi AB. Vd i IRO AB.

Hellsvik, Gun  Styrelseordförande i Patent- och Registrerings- 
   verket, Arbetsgivarverket, SAFE International  
   Försäkrings AB

Kjörnsberg, Solveig SP – Styrelsen AB, Borås Stadshus AB 

Lenberg, Lise-Lotte Revisorsnämnden   

Lindgren, Else-Marie Inga övriga uppdrag

Olson, Berit  Ledamot SIDA:s verksledning, SIDA:s 
   forskningsnämnd, Livsmedelsekonomiska  
   institutet.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter
Belopp i tkr 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Låneram

Beviljad i regleringsbrevet 70 000 98 000 80 000 75 000 63 000 60 600

Utnyttjad 41 190 48 601 49 066 59 009 43 177 39 400

Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad i regleringsbrevet 35 962 35 603 34 403 29 919 23 384 20 776

Utnyttjad 0 0 0 0 0 0

Räntekonto i Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 882 1 035 2 108 2 594 2 749 2 312

Räntekostnader 0 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Totala avgiftsintäkter 25 622 26 591 31 719 29 246 82 733 75 063

- varav disponibelt 25 622 26 591 31 719 29 246 82 733 75 063

Beräknat i regleringsbrev 24 500 33 000 22 700 12 600 75 900 -

Anslagskredit

Beviljad i regleringsbrevet - - - - - -

Utnyttjad i kredit 0 0 0 0 0 0

Anslag

Utgående reservationer 0 0 0 0 0 0

- varav intecknat av framtida åtaganden 0 0 0 0 0 0

Anslagssparande 193 0 0 0 0 0

- varav intecknat av framtida åtaganden 0 0 0 0 0 0

Bemyndiganden

Tilldelat bemyndigande - - - - - -

- varav gjorda åtaganden 0 0 0 0 0 0

Medeltal under året

Årsarbetskrafter1, 2 528 560 498 445 400 371

Medelantalet anställda 559 580 591 544 496 450

Driftskostnad

Per årsarbetskraft 757 718 814 848 799 757

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring 11 926 206 -16 741 -6 156 9 680 2 094

Balanserad kapitalförändring 16 492 16 286 33 027 39 184 29 504 27 410

1 Exklusive upphandlade tjänster
2 Från 2004 använder högskolan AGV:s tidsanvändningsstatistik för antalet 
årsarbetskrafter.  Jämförelsesiffra för 2003 avseende AGV:s tidsanvänd-
ningsstatistik var 567. För tidigare år saknas motsvarande jämförelse-
siffror.
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Underskrifter
Styrelsen för Högskolan i Borås 
beslutar fastställa årsredovisningen 
för verksamhetsåret 2005.

Borås den 17 februari 2006

Lena Nordholm              Gun Hellsvik    Roland Andersson
Tf. rektor (myndighetschef)  Styrelse ordförande

Claes Bankvall               Stig-Arne Blom   Lise-Lotte Lenberg

Solveig Kjörnsberg    Berit Olsson    Else-Marie Lindgren

Hans Björk               Mimmi Kylemark   Bo Westerlund

Hanna Hallnäs    Mikael Pirs   Sebastian Spogardh






