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Årsredovisning 2009

Högskolan i Borås

Sammanfattning i siffror
Ekonomi
Högskolan i Borås omsätter 545 075 tkr 2009  
och redovisar ett positivt resultat på 26 206 tkr. 
Högskolans myndighetskapital, exklusive statskapi-
tal, uppgick vid utgången av 2009 till 78 975 tkr.

Personal
Medeltalet anställda vid högskolan var 650 personer 
under 2009. Av dessa var 59 % kvinnor. 15 av hög-
skolans 41 professorer var kvinnor.

Grundläggande högskoleutbildning
Totalt omfattade Högskolan i Borås grundläggande 
högskoleutbildning 6 716 helårsstudenter (HST) 
och 5 291 helårsprestationer (HPR) under 2009. 

Inom utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 
redovisar högskolan 6 507 HST respektive 5 136 
HPR. Antalet helårsstudenter inom högskoleingen-
jörsutbildningarna ökade med 13 % i jämförelse 
med 2008. Antalet avlagda examina under 2009 
var totalt 1 896. Verksamhetsgrenen grundläggande 
högskoleutbildning omsatte 457 902 tkr och visade 
ett positivt resultat på 48 460 tkr.

Forskning och forskarutbildning
Under 2009 hade Högskolan i Borås totalt 124  
forskarstuderande, varav 59 % var kvinnor. Under 
året genomfördes 14 disputationer. Verksamhets-
grenen forskning och forskarutbildning redovisar en 
omsättning på 87 713 tkr och ett negativt resultat  
på 22 254 tkr.
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Större än någonsin
Med fler än 13 000 studenter är Högskolan i Borås 
större än någonsin.
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Större än någonsin  
– starkare än någonsin
Till de nya världar som har öppnats för mig sedan jag 
blev rektor för Högskolan i Borås, hör den miljö och 
den atmosfär som är fotbollens. På Borås Arena spelas 
inför varje drabbning med Elfsborg i huvudrollen en 
klubbsång med refrängen ”starkare än någonsin”. 

Jag har någon gång tidigare dragit paralleller mellan 
de gulsvartas framgångar och våra egna. Även om det 
kanske kan tyckas storordigt och lite oakademiskt, 
kommer jag att tänka på de tre orden i Elfsborg-
refrängen när jag ser tillbaka på Högskolan i Borås 
under året som gått.

I reda siffror är vårt lärosäte större än någonsin. 
Aldrig förr har så många studenter varit inskrivna 
som 2009. Efterfrågan på vårt utbildningsutbud 
speglas också i det jämförelsevis höga antalet första-
handsansökningar. I två omgångar har regeringen  
beviljat oss ett högre takbelopp. Vi fick 200 nya plat-
ser under våren och ytterligare 300 till hösten.

Samtidigt som vi känner berättigad glädje och stolthet 
över fakta som dessa, måste vi förhålla oss ödmjuka 
inför den verklighet som ligger bakom statistiken. 
Lågkonjunkturen och krisen i den västsvenska regio- 
nen märks i form av ett ökat intresse för högre stu-
dier. 

Jag menar emellertid att den tillväxt av vår sektor som 
skett i spåren av kriser i näringsliv och samhälle, har 
ett strukturellt berättigande. Högskolan i Borås har i 
de initiativ vi har tagit till följd av kriserna på Volvo 
och Saab nogsamt understrukit att vi inte ser högre 
utbildning som ett konjunkturinstrument. Ökningen 
av antalet högskoleutbildade personer är en grund-
förutsättning för utvecklandet av ett långsiktigt håll-
bart samhälle. 

Att Högskolan i Borås är större än någonsin kan inte 
utan vidare tas till intäkt för att vi är starkare än  
någonsin, kvantitet är inte detsamma som kvalitet. 
Men utvecklingen under 2009 har också inneburit 
fokus på kvalitetsarbete och en ökad utbildnings-
kvalitet. Jag tänker till exempel på att vi fått rättighet 
att utfärda civilekonomexamen och masterexamen 
i informatik. De erkännanden som vi fått för vår 
utbildningskvalitet har ett tydligt samband med 
den positiva utveckling som kännetecknar högsko-
lans forskningsverksamhet. En nära relation mellan 
utbildning och forskning är en grundbult i vårt 
professionslärosäte.

Våra strävanden efter att erbjuda studenterna bästa 
möjliga villkor handlar först och främst om utbild-
ningens innehåll och former, men även studiesociala 
frågor är av vikt. Under 2009 hade jag glädjen att 
inviga vårt nya StudentCentrum där vi samlat en rad 
funktioner för att underlätta för studenterna i deras 
vardag. Vi har också blivit utsedda som koordinator 
för ett Erasmus Mundus-program som möjliggör en 
ökad internationalisering genom generöst stöd till 
studentmobilitet. 

Av stor betydelse för Högskolan i Borås som studie- och 
kulturmiljö är styrelsens beslut att flytta Institutionen 
Textilhögskolan, till en lokalisering i direkt anslut-
ning till det övriga campusområdet. Den geografiska 
närheten kommer, det är min övertygelse, att stärka 
den högskolegemensamma identiteten och i högre 
grad integrera våra olika verksamhetsgrenar med 
varandra. 

Vår verksamhet vilar ytterst på den tilltro som stu-
denterna hyser till oss. De lägger en del av sin framtid 
i våra händer. Det kräver mycket av oss att leva upp 
till dessa förväntningar. Därför får den styrka som alla 
vi på högskolan tillsammans med våra vänner i det 
omgivande samhället har byggt upp inte tas för given. 
Vi har fler förtroenden än någonsin att förvalta, där-
med är också vårt ansvar större än någonsin.

Lena Nordholm 
rektor
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Högskolan i Borås  
– växer så det knakar
Under 2009 kom det beslut från riksdagen som vi i 
studentkåren länge försökt påverka i en annan rikt-
ning – nämligen det att kårobligatoriet avskaffas under 
2010. Förra året påtalade studentkåren i årsredovis-
ningen att utan en fungerande studentkår måste hög-
skolan ta ett mycket större ansvar än i dag för att inte 
studentinflytandet ska försvinna. Vi skulle vilja påstå, 
nu när beslutet är taget och insikt om efterverkning-
arna satt sig, att oavsett med eller utan en studentkår 
är det i framtiden oerhört viktigt att högskolan tar ett 
större ansvar för att studentinflytandet även fortsätt-
ningsvis ska fungera. Under vårterminen visade hög- 
skolan på en vilja att ta ett större ansvar då rektor 
beslutade om nya riktlinjer för studentinflytande vid 
Högskolan i Borås. 

Studenters rätt att idka inflytande uppfylls i det stora 
hela, dock finns det brister. På institutionsnivå har 
studentinflytandet fungerat bättre på vissa institu-
tioner än andra. Varför det skiljer sig åt beror på ett 
flertal faktorer. Möjligheten att idka studentinflytande 
skiljer sig åt beroende på utbildningens natur men 
även lärarnas olika grad av kännedom om vad som 
gäller för studentengagemang påverkar inflytandet. 
Detta tillsammans med en ibland bristande kontinuitet 
inom studentkåren har inneburit svårigheter i att 
hålla samtliga kårsektioner igång. Genom de ovan 
nämnda riktlinjerna är studentkårens förhoppning 
att förståelsen för studentinflytandet blir större på 
institutionsnivå. 

På central nivå är förståelsen för studentinflytandet 
generellt bättre. Ledningen och enhetscheferna på 
högskolan är noga med att inhämta studenternas 
synpunkter och visar på en stor vilja att få studenter-
nas perspektiv på förändringar inom högskolan. Vi 
märker även att studenternas åsikter väger tungt då 
responsen är positiv och våra förändringsförslag får 
genomslagskraft. 

Under 2009 lämnade högskolans vicerektor med 
utbildningsansvar Borås för Gotland. Rektor valde att 
inte ersätta platsen utan tilldelade prorektor ansvar 
för utbildning. Eftersom prorektor även ansvarar för 
forskning har studentkåren uttryckt oro för vad det 
kommer att innebära för utbildningsfrågorna. Under 
hösten har ansökan om forskarutbildningsrättigheter 
tagit stort utrymme på högskolans agenda. Därav har 
vi märkt att utbildningsfrågor kommit i skymundan, 
vilket även uppmärksammats av högskolan. Vi hop- 
pas att i samband med nästa årsredovisning kunna 

berätta hur högskolan lyft upp utbildningsfrågor på 
agendan.

Arbetet med att underlätta för den enskilde studenten 
i mötet med högskolan har resulterat i att studentnära 
service organiserats inom ramen för StudentCentrum. 
Syftet med denna arena är god, dock upplever stu-
denterna ännu en viss rörighet i omorganiseringen. 
Genom kontinuerliga utvärderingar och träffar är vår 
förhoppning att verksamheten kommer att bli effekti-
vare och ge en ännu bättre service till studenterna.  

Under året har högskolan inte bara expanderat med 
fler utbildningsplatser utan har dessutom överpreste-
rat. Budgeten har trots denna överexpansion inte bara 
hållits utan hållits väl. Detta är något som högskolans 
ledning kan fundera över ur såväl ett kvalitets- som 
ur ett studiemiljöperspektiv. Om inte annat så börjar 
studenterna få svårt att hitta en plats för att studera 
eller för den delen äta. 

Studentkåren i Borås
Sofie Larsson, kårordförande 
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Viktiga händelser under året
Rekordmånga sökande till Borås 
Aldrig tidigare har så många sökt högre studier som 
nu. För Högskolan i Borås ökade antalet förstahands-
sökande till program hösten 2009 med hela 48 % 
jämfört med hösten 2008. Störst andel förstahands-
sökande på grundutbildningarna fanns vid Institutio-
nen Textilhögskolan, Institutionen för data- och affärs-
vetenskap samt Institutionen Ingenjörshögskolan. 

Ja till civilekonomer 
I juni fick högskolan klartecken för att utexaminera 
civilekonomer.  
– Nu är vi ett fullvärdigt professionslärosäte även när det 
gäller ekonomutbildning, konstaterade Rolf Appelkvist, 
prefekt på Institutionen för data- och affärsvetenskap. 

Lärarutbildningen får godkänt
Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås får godkänt 
från Högskoleverket och Anneli Schwartz, prefekt 
på Institutionen för pedagogik, kunde konstatera 
att högskolan fått väldigt fin kritik. Ett ökat antal 
disputerade lärare, ökat samarbete mellan högskolan 
och VFU-samordnare/handledare samt en stärkt 
forskningsmiljö är delar av det arbete högskolan gjort 
för att förbättra kvalitén. 

Borås får 500 nya platser 
I propositionen Åtgärder för omställning och jobb 
erhöll högskolan 200 nya utbildningsplatser och en 
ökning av anslaget med 16 miljoner kronor. De 200 
platserna var en del i en större satsning på västsvenska 
lärosäten mot bakgrund av varslen inom fordons-
industrin. I budgetpropositionen för 2010 tilldelades 
därefter Högskolan i Borås ytterligare 300 platser. 
Platserna ingick i regeringens tillfälliga satsning på 
högre utbildning under 2010 och 2011. 

Nytt forskningscentrum 
Under 2009 utlystes medel inom ett antal strategiska 
områden utifrån de satsningar som annonserades i 
forskningspropositionen Ett lyft för forskning och 
innovation. Högskolan i Borås ansökte om att etable-
ra ett forskningscentrum med fokus mot integrerad 
vårdutveckling inom hälso- och sjukvård – Centre for 
Integrated Research in Care, Leadership and Ethics 
(CIRCLE). Ansökan fick en mycket positiv bedöm-
ning av granskarna och hamnade på en hedrande 
fjärdeplats.

Ny seminarieserie med fokus  
på vetenskap och profession
Vad är profession? Det var titeln på den första föreläs-
ningen i den serie av föreläsningar på temat vetenskap 
och profession som gavs under våren 2009. Inlednings-
vis handlade föreläsningarna om professionsbegrep-
pet och mot bakgrund av dem fördes därefter en 
fördjupad diskussion om vad som kännetecknar ett 
professionslärosäte. Seminarierna riktade sig till all 
personal, men också andra intresserade. Innehållet 
i föreläsningarna utgjorde underlag till en rapport i 
högskolans rapportserie ”Vetenskap för profession”.

”Den fossilbränslefria staden” 
Under våren fördjupade Institutionen Ingenjörshög-
skolan, Högskolan i Borås samt Borås Energi och 
Miljö AB sitt samarbete inom utbildning och forsk-
ning samt utveckling kring biogas- och energiom-
rådet. Tillsammans ska parterna bidra till visionen 
”Den fossilbränslefria staden” och utvecklingen i 
regionen. Från Högskolan i Borås sida ger samarbetet 
bland annat utökade möjligheter till verksamhetsför-
lagd utbildning för studenter.

Textilhögskolans studenter på plats vid examensvisningen som 2009 hölls på 
Simonsland. Här syns Anna Lidströms kollektion ”While waiting to Die”. 

Under 2009 startade Campus Bangkok. 
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Medicintekniskt samarbete 
I oktober invigdes MedTech West – ett centrum 
för samarbete mellan vård, industri och akademi i 
Västsverige. Målet är att skapa bättre förutsättningar 
för forskning, utveckling och innovationer inom det 
medicintekniska området. Förutom Högskolan i 
Borås är också Chalmers tekniska högskola, Göte-
borgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Västra Götalandsregionen involverade i samarbe-
tet. Tillsammans satsar parterna 13,5 miljoner kronor 
extra under en treårsperiod.

Pricksäkert jubileum
Ett pricksäkert kalas – så kan man sammanfatta 
Bibliotek & läranderesursers 5-årsjubileum som 
firades den 2 oktober. Konstverket med de färgglada 
prickarna gick som en röd tråd genom hela program-
met – från ballonger, tårta till tal. I anslutning till 
jubileet noterades ett publikrekord i antalet besökare, 
med 3 188 personer på en dag.  
– Biblioteket är så mycket mer än böcker och studie- 
platser, sa en nöjd bibliotekschef Catta Torhell. 
Lärandet står i fokus och verksamheten är till för att 
stödja och stärka studenten inför det kommande 
arbetslivet. De olika stödfunktionerna presenterades 
under jubileet. 

Design of prosperity
Hållbarhet stod i fokus den 2–3 november då det 
internationella toppmötet ”The Design of Prosperity” 
hölls på Högskolan i Borås. Huvudtalaren Yvon 
Chouinard sitter tillsammans med framstående inter-
nationella experter på hemligheten om hur moderna 
företag kan arbeta med hållbarhetsfrågor och lönsam-
het på samma gång. 
– Vårt mål är att ge en ny förståelse för hållbar ut-
veckling men också att skapa förutsättningar för att 
göra den möjlig, sa Simonetta Carbonaro, professor  

i Design Management vid Institutionen Textilhög-
skolan. Hon vill i Borås skapa ett tvärvetenskapligt  
centrum tillsammans med andra svenska och inter-
nationella universitet med fokus på etik, estetik, 
ekologi, teknik, ekonomi och sociala utmaningar för 
att driva framtidens globala samhällsutveckling.

Storsatsning på modeforskning 
M3 – mode, miljö och marknad. Under det namnet 
lanserade Högskolan i Borås i oktober ett förslag till 
en mångårig forskningssatsning. Projektet har en bas 
vid Institutionen Textilhögskolan, men engagerar 
också ett flertal andra institutioner. 
– I enlighet med vår övergripande forskningsstrategi 
sammanför vi forskarkompetenser från olika miljöer i 
projektet M3, sa rektor Lena Nordholm.

Miljonsatsning på post doc
För att stärka högskolans forskningsmiljöer sa styrel-
sen vid årets sista styrelsemöte ja till en satsning på 
post doc-tjänster. Det handlar om att stärka de sex 
styrkeområdena högskolan avser att söka forskar- 
utbildningsrättigheter i. För att stärka högskolans 
verksamhet ska de som erhåller post doc-tjänsten 
inom ramen för sin anställning bland annat utarbeta 
modeller och projekt som anlägger ett tvärvetenskap-
ligt angreppssätt samt främja ett ämnesövergripande 
samarbete. 

Grönt för grönt patent… 
Apelsinskal ligger bakom en patentansökan som 
högskolan lämnade in till Patent- och registrerings-
verket i slutet av 2009. Bakom ansökan står professor 
Mohammad Taherzadeh och hans forskarteam vid 
Institutionen Ingenjörshögskolan som de senaste åren 
rönt stor uppmärksamhet när de från avfall av olika 
slag lyckats framställa etanol och biogas.

Högskolans bibliotek firade fem år. Bibliotekschef Catta Torhell, konst-
nären Eva Stephenson Möller och f.d. bibliotekschef Eva Lilja var på plats. 

Tretton nya professorer installerades vid en ceremoni i Carolikyrkan i september 
2009.  
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Med kvalitet i fokus

Fortsatt tillväxt 

Under 2009 har Högskolan i Borås genom ett mål-
medvetet och uthålligt kvalitetsarbete inom såväl 
utbildning som forskning fortsatt utvecklingen mot 
att bli ett komplett professionslärosäte. Högskolan 
i Borås verksamhetsidé innebär att utbildning och 
forskning bedrivs i interaktion – partnerskap – med 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Verk-
samhetsidén är ett svar på, inom såväl akademi som 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet, identi-
fierade behov av ökad samverkan rörande utbildning, 
forskning och utvecklingsarbete.

För högskolans utbildningsverksamhet innebar 
2009 att studenternas efterfrågan på högskolans 
utbildningar ökade, delvis till följd av situationen på 
arbetsmarknaden, såväl nationellt som internatio-
nellt. Mot bakgrund av konjunkturen i Västsverige 
tilldelades högskolan ytterligare resurser för utbild-
ningsverksamheten under året. De ökade resurserna 
har inneburit att högskolan fortsatt utvecklingen av 
utbildningsverksamheten.  Exempelvis lyfter Hög- 
skoleverket i sin rapport över examensrätt inom 
lärarutbildningen särskilt fram den höga vetenskap-
liga nivån inom lärarutbildningarna vid Högskolan 
i Borås. Under året har högskolan dessutom erhållit 
rättigheter att utfärda civilekonomexamen och mas-
terexamen i informatik. 

För att kunna utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet strävar Högskolan i Borås efter att kunna 
erbjuda hela utbildningskedjan upp till utbildning på 
forskarnivå. Att erhålla rättigheter att utfärda examen 
på forskarnivå utgör en av de viktigaste frågorna för 
lärosätet. Under 2009 har ett systematiskt arbete 
bedrivits i syfte att klarlägga inom vilka områden 
högskolan har gynnsamma förutsättningar att bedriva 
forskarutbildning. Arbetet resulterade i att högskolan, 
i ljuset av den resursförstärkning och utveckling som 
skett inom forskningsverksamheten under senare år, 
gör bedömningen att lärosätet har såväl personella 
som ekonomiska förutsättningar och beredskap att 
påbörja utbildning på forskarnivå när rättigheter 
erhålls.

Som ett resultat av den positiva utvecklingen 2009 
når Högskolan i Borås merparten av regeringens 
mål för lärosätets verksamhet. De ökade resurserna 
till såväl utbildning som forskning har medfört att 
högskolan tagit viktiga strategiska steg som skapar 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksam-
heten i linje med Högskolan i Borås forsknings- och 
utbildningsstrategi för 2009–2012. Möjligheten att 
erhålla examensrättigheter för utbildning på forskar-
nivå förstärker ytterligare Högskolan i Borås strävan 
att vara ett självständigt lärosäte som i samverkan 
med övriga aktörer bedriver utbildning och forskning 
av hög kvalitet.  

Kvalitetsarbete

Vid Högskolan i Borås sammanförs, i respekt för 
respektive särart, den vetenskapliga kunskap som 
akademin traditionellt svarar för med den beprövade 
erfarenhet som kontinuerligt utvecklas i profession-
erna. Genom denna kunskapsintegration genereras 
nya perspektiv inom utbildning och forskning samt 
i professionerna. Högskolan i Borås arbetar med en 
dubbel kvalitetsdimension – utbildning och forsk-
ning ska svara mot både akademins och yrkeslivets 
kvalitetskrav.

Under året har högskolan, tillsammans med övriga 
högskolor utan vetenskapsområde, varit föremål för 
Högskoleverkets granskning av kvalitetsarbetet vid 
lärosätena. Den självvärdering som genomfördes i 
samband med granskningen visar tydligt att arbetet 
präglas av ett ständigt pågående förbättringsarbete på 
alla nivåer och inom alla processer. Självvärderingen 
visar på en förbättringsbenägenhet bland medarbe-
tarna och att kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling 
är en integrerad del i vardagsarbetet. Det systematiska 
kvalitetsarbetet innebär att medvetenheten om vilka 
områden som kräver fortsatta utvecklingsinsatser är 
hög bland medarbetarna och att profileringen mot 
det kompletta professionslärosätet framgångsrikt 
fortsätter.

Resultatet av det prioriterade arbetet med kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling visar sig bland annat 
i kopplingen mellan högskolans olika utbildnings- 
och forskningsområden, tydligheten i beslut och 
ansvarsområden, uppföljningen av utbildningsverk-
samheten, de egeninitierade självvärderingarna samt 
de kontinuerliga bedömningarna av utbildningarnas 
relevans och attraktionskraft. Arbetet tar sin utgångs-
punkt i de mål för verksamheten som formulerats i 
Högskolan i Borås forsknings- och utbildningsstrategi 
2009–2012. 
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Under 2009 vill högskolan lyfta följande insatser som 
resulterat i en högre kvalitet i utbildning och forsk-
ning alternativt en förbättring av kvalitetsarbetet:

•	 Förberedelser	för	ansökan	om	rättigheter	att		 
 examinera på forskarnivå.
•	 Revidering	av	Högskolan i Borås forsknings- och  
 utbildningsstrategi 2009–2012.
•	 Utvecklingsarbete	som	en	följd	av	Högskoleverkets		
 nya modell för utbildningsutvärderingar.
•	 Införandet	av	fyra	fora	med	syfte	att	förbättra	den	 
 interna informationsspridningen och dialogen.
•	 En	ny	rutin	för	uppföljning	av	styrande	dokument		
 inom kvalitetsarbetet.
•	 Medlemskap	i	European	University	Association.

Arbetet med att förbereda ansökningar om rättig-
heter att examinera på forskarnivå inom ett antal 
av högskolans forskningsområden har inneburit en 
ytterligare förstärkning av högskolans kvalitetsarbete. 
Interna rutiner för kvalitetssäkring, styrande doku-
ment och övriga regler och rutiner har i samband 
med arbetet kontrollerats och följts upp. Detta gör att 
högskolan har kapacitet att från och med sommaren 
2010 bedriva utbildning på forskarnivå.

Under hösten 2009 genomfördes ett omfattande 
internt arbete med att utveckla Högskolan i Borås 
forsknings- och utbildningsstrategi 2009–2012. Resul-
tatet i form av Mål och strategier för Högskolan i Borås 
2010–2013 innebär tydligare verksamhetsmål vilket 
borgar för en fortsatt positiv utveckling av verksam-
hetens kvalitet.

Högskolan har, liksom övriga lärosäten i Sverige, 
under året varit aktiv inom Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF) för att tillsammans med 
Högskoleverket arbeta fram en ny modell för utbild-
ningsutvärdering. Under hösten 2009 påbörjades 
arbetet med att anpassa högskolans modell för utbild-
ningsutvärdering enligt Högskoleverkets nya modell. 
Arbetet medför att Högskolan i Borås står väl rustad 
inför framtida kvalitetsutvärderingar av utbildningen.

Med det uttalade syftet att förbättra den interna 
informationsspridningen inom vitala delar av hög-
skolans verksamhet bildades under 2009 fyra fora. 
Dessa fyra fora som kallas Forum utbildning, Forum 
forskning, Forum samproduktion och Forum stöd sam-
lar representanter från olika organisatoriska enheter 
av högskolan och leds av prorektor, utvecklingsdirek-
tören samt förvaltningschefen. Under de månatliga 
mötena ges utrymme för de olika delarna av organi-
sationen att hålla varandra informerade om aktuella 
frågeställningar och fungerar också som viktiga 
arenor för att i ett tidigt skede kunna diskutera för 
högskolan viktiga frågor. De utgör inga beslutande 
organ men bidrar till förankringsprocessen inom 
lärosätet.

Det är kritiskt för en verksamhet att tillse att de 
styrande dokumenten ständigt är aktuella och att 
de efterlevs inom organisationen. För att underlätta 
detta arbete infördes en ny rutin för uppföljning av 
styrande dokument vid Högskolan i Borås, där ansvar 
och befogenheter förtydligades.

En kvalitetsstämpel för högskolan, som stödjer en 
utveckling av Bolognaprocessen och utvecklar ett  
europeiskt samarbete inom forskning, är medlem-
skapet i European University Association (EUA). 
Högskolan i Borås blev en fullvärdig medlem i sam- 
arbetsorganet EUA våren 2009. Medlemskapet inne- 
bär en tydlig markering att högskolan följer de rikt-
linjer som gäller inom det europeiska utbildnings-
området och arbetar aktivt med gemensamma frågor 
inom utbildning och forskning. Att delta i detta euro-
peiska nätverk inom högre studier förstärker högsko-
lans position på det nationella planet, men framför 
allt betyder det större möjligheter att vara med och 
påverka den europeiska utbildningspolitiken.
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Medarbetare

Kompetensförsörjning
En utveckling av verksamheten med fortsatt hög kva-
litet kräver kompetenta och engagerade medarbetare. 
Detta ställer krav på kontinuerlig kompetensutveck-
ling och kompetensförstärkning av såväl lärare och 
forskare som administrativ personal. För att stödja 
lärarnas kompetensutveckling, och skapa en kreativ 
och attraktiv arbetsmiljö, användes det egenutveck-
lade IT-stödet för planering, redovisning och uppfölj-
ning av lärarnas tid vid fem av sex institutioner 2009. 

Högskolan i Borås erbjuder kontinuerligt högskole-
pedagogisk utbildning och handledarutbildning i 
enlighet med Sveriges universitets- och högskoleför-
bunds rekommendationer. Under 
2009 deltog 51 lärare i högskole-
pedagogisk utbildning och 25 per- 
soner i handledarutbildning för 
doktorander och/eller studenter på 
avancerad nivå. Utöver detta har 
ett flertal lärares reella kompetens 
bedömts uppfylla kraven på for-
mell högskolepedagogisk utbild-
ning. Sammantaget innebär detta 
att antalet lärare med högskole-
pedagogisk utbildning ökade 
jämfört med 2008. Tillsammans 
med övriga kompetensutbild-
ningsinsatser bidrar detta till en 
hög kvalitet inom utbildningen. 

Utöver lärarnas ämnesmässiga och 
pedagogiska kompetensutveckling 
har högskolan under året genom-
fört utbildningsinsatser inom 
exempelvis IT, förvaltningsrätt, 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Utbild-
ningsinsatserna har varit riktade 
mot såväl enskilda individer som 
olika grupper av medarbetare. 
Det har även givits skräddar-
sydda utbildningar inom områden 

som teambuilding, stresshantering, ledarskap och 
medarbetarskap. Inom ledarutvecklingsområdet har 
Högskolan i Borås under året inlett ett samarbete 
med Högskolan i Halmstad och Karlstads universitet 
utifrån det koncept som utvecklades inom chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet (DUCO).

Högskolan i Borås arbete med utveckling av starka 
och konkurrenskraftiga forskningsområden har fort-
satt under året. Dessa områden är en förutsättning 
för att långsiktigt kunna utveckla och stärka hög-
skolans forskning och erhålla examensrättigheter på 
forskarnivå. Rättigheter att examinera på forskarnivå 
kommer att bidra till kompetensförsörjning inom 
högskolans samtliga forskningsområden, såväl där 
högskolan utgör den nationellt ledande aktören som 
där forskarutbildning helt saknas. 

Tabell 1: Personal 

2009 2008 2007

Lärare Helårs-
arbets-
krafter

Medel-
talet

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 22 36 20 29 19 26

Lektorer 97 116 86 102 83 100

Adjunkter 164 191 169 197 169 201

Gästlärare 2 10 2 10 1 4

Annan 
undervisande/
forskande
personal 5 12 4 9 5 8

Totalt 290 365 281 347 277 339

Övrig 
personal

Doktorander 48 54 39 51 44 57

Teknisk 
personal 47 52 43 49 41 49

Admin. 
personal 125 154 124 147 119 148

Biblioteks- 
personal 20 25 20 25 22 26

Totalt 240 285 226 285 226 281

Antal 
anställda 530 650 507 619 503 619
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Antal medarbetare
Det pågående kvalitetsarbetet med personalstatistiken  
innebär att redovisningen i tabell 1 och tabell 3 revi- 
derats för 2007 och 2008. Antalet anställda vid Hög-
skolan i Borås uppgick 2009 till 530 helårsarbetskraf-
ter och medeltalet anställda var 650.

Ökningen har skett både avseende antalet lärare och 
övrig personal. Av det totala antalet helårsarbetskraf-
ter utgör andelen personal verksam inom utbildning 
och forskning 64 % och andelen administrativ, tek- 
nisk samt bibliotekspersonal 36 %. Detta är i stort 
sett oförändrat jämfört med tidigare år. Det kan kon-
stateras att antalet doktorander åter ökar efter den 
tillfälliga nedgången 2008.

Tabell 2: Andel disputerade lärare

Lärarkategori 2009 2008 2007

Professorer 95% 95% 83%

Lektorer 97% 90% 92%

Adjunkter 11% 8% 4%

Gästlärare 94% - -

Annan 
undervisande/
forskande
personal 56% - -

Totalt 51% 42% 37%

Tabell 2 visar att andelen lärare med doktorsexamen 
ökat under 2009 jämfört med tidigare år. Ökningen 
är resultatet av högskolans satsning på doktorander 
och adjunkters kompetensutveckling samt riktade 
rekryteringsåtgärder. En ökad andel disputerade 
lärare är en förutsättning för att långsiktigt kunna 
utveckla och förstärka högskolans verksamhet. Detta 
eftersom lärarnas kompetensutveckling utgör ett vik-
tigt kvalitetsutvecklingsinstrument för såväl utbild-
ning som forskning.

Jämställdhet och mångfald i personalen
Jämställdhet och mångfald utgör viktiga kvali-tetsas-
pekter för Högskolan i Borås.  Möten mellan män-
niskor med olika bakgrund och erfarenheter skapar 
en kreativ och nyanserad miljö vilket bidrar till att 
utveckla såväl utbildning och forskning som det so-
ciala sammanhang som högskolan utgör. Mångfalds-
begreppet omfattar både anställda och studenter och 
högskolan har en uttalad strävan att en rik blandning 
av olikheter ska finnas representerad i hela organisa-
tionen och dess verksamhet. Jämställdhets-arbetet vid 
lärosätet syftar till att åstadkomma en jämn köns-
fördelning på alla nivåer bland högskolans anställda. 
Målsättningen är att underrepresenterat kön ska 
uppgå till minst 40 % inom samtliga verksamheter, 
organ och nivåer.

Tabell 3: Andel kvinnor

Lärare 2009 2008 2007

Professorer 37% 35% 30%

Lektorer 43% 44% 43%

Adjunkter 59% 60% 60%

Gästlärare 65% 77% 80%

Annan 
undervisande/
forskande
personal 31% 18% 18%

Totalt 51% 53% 52%

Övrig personal

Doktorander/
Amanuenser 64% 68% 67%

Teknisk personal 30% 28% 26%

Administrativ  
personal 80% 75% 73%

Biblioteks- 
personal 79% 82% 78%

Totalt 69% 67% 65%

Totalt 59% 59% 58%

Tabell 3 visar att Högskolan i Borås, sett till samtliga 
anställda, uppfyller sin målsättning för könsfördel-
ningen sedan ett flertal år tillbaka. På högskole- 
gemensam nivå gäller detta även för lärarna. På insti- 
tutionsnivå råder dock en ojämn könsfördelning med 
manlig dominans inom ingenjörsutbildningarna 
och en generellt sett hög andel kvinnor inom övriga 
utbildningar. För personer med doktorandanställning 
uppgår andelen kvinnor till 64 %. Inom övrig perso-
nal råder en obalans i könsfördelningen för samtliga 
personalkategorier.

Av tabellen ovan framgår att Högskolan i Borås vid 
rekryteringar av lärarpersonal på total nivå redovisar 
en förhållandevis jämn könsfördelning 2009. Även 
högskolans ledning hade vid utgången av 2009 en 
relativt jämn könsfördelning med åtta män (prorek-
tor, utvecklingsdirektör, tre nämndordföranden samt 
tre prefekter) och sex kvinnor (rektor, förvaltnings-
chef, bibliotekschef samt tre prefekter). 

Tabell 1: Personal 

2009 2008 2007

Lärare Helårs-
arbets-
krafter

Medel-
talet

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 22 36 20 29 19 26

Lektorer 97 116 86 102 83 100

Adjunkter 164 191 169 197 169 201

Gästlärare 2 10 2 10 1 4

Annan 
undervisande/
forskande
personal 5 12 4 9 5 8

Totalt 290 365 281 347 277 339

Övrig 
personal

Doktorander 48 54 39 51 44 57

Teknisk 
personal 47 52 43 49 41 49

Admin. 
personal 125 154 124 147 119 148

Biblioteks- 
personal 20 25 20 25 22 26

Totalt 240 285 226 285 226 281

Antal 
anställda 530 650 507 619 503 619

Tabell 4: Antal nyanställda lärare per kategori 

2009 2008 2007

Totalt Varav
kvinnor

Totalt Varav 
kvinnor

Totalt Varav 
kvinnor

Professorer 6 33% 7 43% 1 0%

Lektorer 15 47% 13 54% 13 69%

Adjunkter 13 38% 22 64% 20 55%

Gästlärare 7 71% 4 75% 2 100%

Forskar- 
studerande

 
18 56% 6 100% 14 64%

Totalt 59 49% 52 62% 50 62%
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Personalens sjukfrånvaro
Högskolan i Borås mål är att erbjuda alla medarbetare 
en hälsosam, kreativ och ändamålsenlig arbetsmiljö 
avseende såväl den fysiska som den psykosociala 
arbetsmiljön. Detta innebär en helhetssyn på med-
arbetarna som ska avspeglas i hela verksamheten. 
Högskolans grundsyn är att medarbetare som mår 
bra också är motiverade, vilket bidrar till en god 
arbetsmiljö. Genom en aktiv satsning på personalvård 
har högskolan som mål att sjukfrånvaron fortsatt ska 
vara låg. 

Tabell 5: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön

Kön 2009 2008 2007

Män 1,5% 1,7% 2,3%

Kvinnor 3,4% 3,7% 4,9%

Totalt 2,6% 2,9% 3,9%

Den totala sjukfrånvaron, uttryckt i procent av  
tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2009 till
2,6 %, en minskning för tredje året i rad. Av den 
sammanlagda sjukfrånvaron vid Högskolan i Borås 
2009 bestod 58,2 % av frånvaro som var längre än 
60 dagar. Det är en marginell ökning jämfört med 
föregående år. Den minskande frånvaron är ett re-
sultat av Högskolan i Borås systematiska arbete med 
att förbättra personalens fysiska och psykosociala 
arbetsmiljö och att minska sjukfrånvaron i kombina-
tion med den nedåtgående nationella trenden vad 
gäller sjukfrånvaro på arbetsmarknaden. 

Tabell 6: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder

Ålder 2009 2008 2007

> 49 2,7% 3,2% 4,2%

30–49 2,8% 2,7% 4,0%

< 30 0,8% 1,5% 0,3%

Totalt 2,6% 2,9% 3,9%

Årligen genomför högskolan en medarbetarunder-
sökning som inbegriper samtliga anställda. Resul-
tatet av undersökningen ligger till grund för det fort-
satta arbetsmiljöarbetet. Vidare erbjuder högskolan 
utbildningar till personal med arbetsuppgifter som 
berör arbetsmiljöfrågor. För att stödja chefer och 
medarbetare inom området använder högskolan ett 
arbetsmiljöverktyg. Verktyget består av lagstiftningar, 
förordningar samt beskrivning av processer över hur 
Högskolan i Borås arbetar med arbetsmiljöfrågorna. 
Vidare erbjuds samtliga anställda ett friskvårdsbidrag 
i syfte att förbättra personalens fysiska och psyko-
sociala hälsa.

Infrastruktur

En centralt belägen högskola
Högskolan i Borås är en centralt belägen högskola 
med närhet till såväl järnvägsstation som övriga kom-
munikationer. Genom sin placering bidrar Högsko-
lan i Borås till en levande och attraktiv stadsmiljö 
som svarar mot studenternas behov av exempelvis  
bostäder, kulturellt utbud, goda kommunikationer, 
ett rikt studentkårsliv och ändamålsenliga stöd-
funktioner. Campusområdet rymmer fullt tekniskt 
utrustade hör- och lärosalar samt ändamålsenliga 
seminarie- och grupprum. För större arrangemang 
finns en konferenslokal med 700 platser. På campus 
finns även laboratorier, datorsalar och övningslokaler. 
Lokalerna anpassas successivt efter verksamhetens be-
hov. Samtliga högskolans lokaler handikappanpassa-
des under 2009 för att förbättra tillgängligheten för 
funktionshindrade. 

Tabell 7: Total hyrd yta

Hyrd yta (m2) 2009 2008 2007

Lärosalar 7 885 8 250 8 400

Lab. & bibl. 15 897 16 259 16 329

Adm. lokaler 10 731 10 444 10 808

Övrigt 17 722 17 282 17 154

Summa m2 52 235 52 235 52 691
 

På campusområdet ryms fem av sex institutioner, 
administrativa och tekniska avdelningar, studentkår 
samt Bibliotek & läranderesurser. På gångavstånd 
från campusområdet är Institutionen Textilhögskolan  
belägen. Vid Institutionen Textilhögskolan finns uni- 
ka resurser i form av verkstäder, maskinpark och 
laboratorier för undervisning, forskning och utveck-
lingsarbete inom design och textil tillverkning. I 
syfte att skapa en samlad campusmiljö har styrelsen 
vid högskolan under 2009 beslutat att Institutionen 
Textilhögskolans verksamhet ska flyttas till lokaler 
i anslutning till campus. För högskolans framtida 
behov finns goda expansionsmöjligheter i nära anslut-
ning till nuvarande lokaler.

I nära anslutning till högskolans lokaler har Sjuhärads 
kommunalförbund, Borås Stad, Västra Götalands-
regionen med flera byggt upp ett utvecklingscentrum 
Espira Tillväxtcenter. I denna byggnad hyr högskolan 
lokaler för bland annat Centrum för Entreprenörskap 
och Affärsdesign (CEA) samt Textil- och Mode-
fabriken. 
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Bibliotek & läranderesurser
Högskolans moderna och rymliga bibliotekslokaler 
utgör genom sin yta och sina tjänster en samlad 
och väl utnyttjad resurs för högskolan. De moderna 
lokalerna inbjuder till möten och biblioteket har 
öppet under veckans alla dagar och även allmänhe-
ten är välkommen. Bibliotekets grupprum, varav 
de flesta är utrustade med datorer, samt över 800 
enskilda läs- och datorarbetsplatser lockade under 
året ett stort antal besökare. För att studenterna ska 
kunna använda egna datorer finns tillgång till trådlöst 
nätverk. Det finns även speciella lokaler för studenter 
med allergiska besvär. 

Tabell 8: Bibliotekets andel av högskolans  
omsättning (tkr)

2009 2008 2007

HB omsättning 545 075 510 152 473 449

Bibliotekets 
anslag 43 928 40 540 39 250

Lokalkostnad 17 256 16 317 15 552

Andel  
inkl. lokaler 8% 8% 8%

Andel  
exkl. lokaler 5% 5% 5%

Tack vare ett nationellt samarbete och genom ett 
systematiskt arbete att bygga upp aktuella och väl 
avvägda samlingar kan högskolans bibliotek erbjuda 
informationsresurser som ligger i nivå med univer-
sitetsbiblioteken inom högskolans forsknings- och 
utbildningsområden. 

Studenter och forskare har tillgång till digitala infor-
mationsresurser, liksom ett stort utbud av självservi-
cetjänster, dygnet runt. För studenter som studerar 
på distans finns väl utvecklad service. Dessa studenter 
kan få material hemskickat och de får, liksom studen-
terna på campus, hjälp med informationssökningar 
via e-post och chatt och möjlighet till ett stort utbud 
av självservicefunktioner. Studenter som bor i Borås 
med omnejd och studerar vid andra lärosäten erbjuds 
också möjligheter till en god studiesituation.

Bibliotek & läranderesurser utgör en samlad studie- 
miljö för högskolans studenter och forskare. Verk-
samheten består dels av traditionell biblioteksverk-
samhet och dels av ett antal studentstödjande verk- 
samheter. Genom ett medvetet och långsiktigt arbete 
har ett stöd för studenternas lärande både vad gäller 
bibliotek och övriga stödverksamheter som student-
hälsa, central studievägledning, karriärvägledning, 
internationell koordinator, studentsupport, handi-
kappsamordnare och studentombudsman byggts 
upp. Bibliotek & läranderesurser ansvarar även för 
att driva högskolans gemensamma digitala arkiv för 
publicering av forskningspublikationer, student-
uppsatser och andra digitala objekt. 
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Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå
Attraktiva utbildningar  
med hög kvalitet

Under 2009 har Högskolan i Borås fortsatt arbetet 
med att utveckla högskolans utbildningar utifrån 
den övergripande målsättningen att högskolans 
utbildningsverksamhet ska förbereda studenterna för 
kvalificerad yrkesutövning. Detta genom att svara 
mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas 
efterfrågan och framtidsplaner. Att Högskolan i Borås 
har varit framgångsrik i utformningen av sin utbild-
ningsverksamhet, visar sig av att den samlade volymen 
har expanderat och söktrycket varit gott. Detta även 
under perioden 2005–2007 då högskolesektorn som 
helhet upplevde en vikande trend gällande efterfrågan 
på högre utbildning.1 En viktig faktor har varit ut-
bildningsutbudets sammansättning där utbildningar 
som leder till yrkesexamen är väl representerade och 
att det vid de utbildningar som leder till en generell 
examen finns en tydlig yrkesprofil. 

Under 2009 ökade söktrycket till merparten av ut-
bildningarna vid Högskolan i Borås. Positivt är att 
det tycks ha skett ett trendbrott när det gäller antalet 
sökande till teknik-, naturvetenskaps- och informa-
tikutbildningar. Ett tidigare generellt svagt söktryck 
inom dessa utbildningsområden har under de senaste 
åren bytts mot en tydlig ökning när det gäller attrak-
tionskraft bland sökande. 

Förutom att studenternas efterfrågan utgör ett kvitto 
på att Högskolan i Borås utbildningar håller hög 
kvalitet har lärosätet genomgående fått goda vitsord 
i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Detta åter-
speglas också i det utfall av examensrättigheter som 
högskolan erhållit sedan Högskolereformen 2007. 
Under året har högskolan dessutom erhållit rättig-
heter att utfärda civilekonomexamen och masterexa-
men i informatik. Detta innebär att högskolan erhål-
lit masterrättigheter inom fem av sex profilområden.

En framgångsfaktor för ett professionslärosäte är att 
studenter som är examinerade vid Högskolan i Borås 
har en hög grad av anställningsbarhet. Enligt Hög- 
skoleverkets årliga rapport över studenters anställ-
ningsbarhet har Högskolan i Borås under den senaste 
femårsperioden tillhört det nationella toppskiktet.2 
Det visar att Högskolan i Borås befintliga utbild-
ningsutbud inte enbart svarar mot studenternas 
intressen utan även svarar mot samhällets behov. 

För att kvalitetssäkra och utveckla utbildningarnas 
innehåll och samhällsrelevans har Högskolan i Borås 
utarbetat en modell där det vid samtliga utbildningar 
ska finnas ett utbildningsråd med såväl studenter som 
externa ledamöter från berörda professionsområden. 
För att stimulera och utveckla det pedagogiska arbetet 
vid lärosätet anordnas föreläsningar, workshops och 
seminarier med aktuellt innehåll såsom utbildning 
med fokus på professionsinriktning. Under året som 
gått har också en satsning på IKT-pedagogiska utbild-
ningar och stöd för utveckling avseende arbetsformer 
för flexibelt lärande genomförts.

Det starka söktrycket tillsammans med studenternas 
anställningsbarhet, visar att högskolans kontinuerliga 
arbete med att anpassa och profilera utbildnings-
utbud, innehåll och pedagogiskt upplägg har burit 
frukt. 1Högskoleverket, Bra ekono-

miskt resultat trots minskat 
antal studenter, Statistisk 
analys 2007/1.

2Högskoleverket, Etable-
ringen på arbetsmarknaden 
– examinerade 2005/06, 
Högskoleverkets rapportserie 
2009:28 R
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Dimensionering och profilering 
Högskolan i Borås har expanderat genom att utbild-
ningar inom nya professionsområden har etablerats 
vid lärosätet. Biblioteks-, lärar-, textil- och vårdut-
bildningar utgör alla exempel på yrkesutbildningar 
som utvecklats till akademiska utbildningar på veten- 
skaplig grund, med direkt koppling till högskolans 
olika forskningsområden. Högskolan i Borås utbild-
ningar bidrar till att tillgodose det regionala, natio-
nella och internationella arbetslivets kompetensbehov 
inom områdena:

•	Biblioteks-	och	informationsvetenskap
•	Ekonomi	och	handel
•	Informatik
•	Organisations-	och	personalutveckling
•	Pedagogiskt	arbete
•	Teknik	och	miljö
•	Textil	och	design
•	Vård	och	omsorg

Högskolans utbildningsutbud utgörs primärt av 
längre professionsinriktade programutbildningar på 
grundnivå och avancerad nivå. Högskolan i Borås 
erbjuder 17 magisterutbildningar med koppling till 
lärosätets olika områden. Med grund i denna tradi-
tion har högskolan fortsatt att utveckla sitt utbild-
ningsutbud på avancerad nivå. Att tillhandahålla 
hela utbildningskedjan inom samtliga av högskolans 
relevanta professionsområden skapar goda förutsätt-
ningar för att med bibehållen kvalitet kunna vidare-
utveckla utbildningsverksamheten. 

Högskolan har idag rättigheter att utfärda master-
examen inom fem av lärosätets sex starka forsknings-
områden och erbjuder inom dessa områden sju mas- 
terprogram. I takt med att högskolans forsknings-
områden utvecklas kommer nya rättigheter successivt 
att sökas inom resterande områden. Av högskolans 
totala utbildningsutbud 2009 var 15 % på avancerad 
nivå och 85 % på grundnivå.

Tabell 9: Andel helårsstudenter per nivå

Nivå 2009 2008 2007

Grundnivå 89% 88% 89%

Avancerad nivå 11% 12% 11%

Tabell 9 visar att andelen studenter på avancerad 
nivå i stort sett är oförändrad under perioden. Att 
högskolan kunnat upprätthålla en relativt hög andel 
studenter på avancerad nivå  beror på en ökad efter-
frågan på högskolans utbildningar på magister- och 
masternivå, inte minst från internationella studenter.  
Som ett komplement till programutbildningarna 
finns ett brett utbud av fristående kurser. Kurserna 
ger fördjupning och breddning av studenternas kun-
skaper samt speglar idealet om ”ett livslångt lärande” 

för professionsutövning. Ett brett utbud av fristående 
kurser medverkar också till att högskolan kan närma 
sig nya målgrupper som inte normalt söker sig till  
högre utbildning. För att underlätta de yrkesarbe- 
tandes tillgång till kurserna har Högskolan i Borås 
prioriterat fortsatt utveckling av kurser med flexibla 
studieformer. Detta gäller framförallt vid utforman-
det av högskolans uppdragsverksamhet.

Utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

Söktryck och efterfrågan  
Högskolan i Borås målsättning är att genom verk-
samhetens kvalitet, innehåll och professionsinrikt-
ning tillsammans med erbjudandet om en samlad och 
rik studiesocial miljö vara ett attraktivt och eftersökt 
lärosäte för nationella och internationella sökande 
studenter. Sett till studentgruppen som helhet domi-
nerar studenter från Västra Götalandsregionen. Även 
om rekryteringsinsatser sker såväl nationellt som 
internationellt är Sjuhärads- och Västra Götalands-
regionen prioriterade områden för detta arbete. Inom 
högskolans profilområden, textil och design samt 
biblioteks- och informationsvetenskap, är högskolan 
nationellt rekryterande. Att högskolans utbildnings-
utbud svarar mot studenters intresse visar sig genom 
att Högskolan i Borås i jämförelse med andra lärosä-
ten kan redovisa ett kontinuerligt starkt söktryck till 
högskolans utbildningar. 

Tabell 10 redovisar samtliga ansökningar till pro-
gramutbildningar på grundnivå samt på avancerad nivå, 
fristående kurser samt övriga kurser vid Högskolan 
i Borås oavsett ansökningstillfälle. Detta innebär att 
tabellen inkluderar ansökningar till såväl vår- som 
höstterminen från nationella och internationellt sö-
kande. Totalt visar ansökningsstatistiken en markant 
ökning jämfört med 2008. Starkast är efterfrågan från 
sökande inom områdena textil och design, teknik, 

Tabell 10: Totalt antal sökande 

Område 2009 2008 2007

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 3 299 1 953 1 836

Ekonomi 6 272 3 363 4 048

Fastighetsmäklare 1 529 1 149 1 432

Informatik 2 888 2 162 1 523

Undervisning 3 260 3 181 4 090

Teknik 15 368 7 854 5 223

Design 9 583 7 245 3 331

Vård 5 221 5 675 6 238

Samhällsvetenskap 4 527 4 647 3 176

Totalt 51 947 37 229 30 897
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informatik, ekonomi samt biblioteks- och informa-
tionsvetenskap. Ökningen inom teknik beror delvis 
på att majoriteten av högskolans engelskspråkiga ut-
bildningar på avancerad nivå är inom området och att 
högskolan erbjöd ett kandidatprogram inom teknik 
för internationella sökande som genererade nästan 
5 000 sökande. 

Prestationer
Den ökade efterfrågan på högskolans utbildningar 
har medfört att Högskolan i Borås under 2009 kun-
nat fortsätta den utbyggnad av utbildningsverksam-
heten som pågått under en rad år. För 2009 redovisar 
Högskolan i Borås 6 507 helårsstudenter inom den 
anslagsfinansierade utbildningen. Den positiva ut-
vecklingen innebär att högskolan redovisar en ökning 
av antalet helårsstudenter med 629 helårsstudenter 
(11 %) jämfört med 2008. 

Den stora ökningen inom området teknik medför att 
antalet helårstudenter inom högskoleingenjörsutbild-
ningarna ökade med 13 %. Högskolan i Borås redo- 
visar totalt 5 136 helårsprestationer för 2009. Det 
motsvarar en ökning med 434 helårsprestationer  
(9 %) jämfört med föregående år. Prestationsgraden, 
det vill säga hur studenterna presterat i förhållande 
till kursregistreringar, uppgick till 79 % vilket inne-
bär en minskning jämfört med 2008. 

Examina
Det ökade antalet studenter under de senaste åren 
har, i kombination med Högskolan i Borås utbild-
ningsutbud, som primärt utgörs av längre professions- 
inriktade programutbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå har medfört att antalet examina ökade 
2009.

Ökningen innebär att högskolans förutsätt-
ningar att nå de av regeringen uppsatta 
examensmålen 2009–2012 är goda inom 
samtliga utbildningar (se tabell 13). Det 
låga utfallet, i relation till regeringens mål, 
för lärarexamen med inriktning mot senare 
år beror på att ett stort antal studenter med 
godkända kurser inte tagit ut examen. Korri-
gerat för de resultaten skulle antalet examina 
uppgå till 41 och måluppfyllelsen till 23 %. 

Att högskolan lyckats med att nå flertalet 
av regeringens mål inom lärarutbildnings-
området beror på högskolans forsknings-
satsning inom området samt ett aktivt 
rekryteringsarbete. De specialiseringar som 

högskolan erbjuder inom lärarutbildningen bygger 
på det behov av fördjupning och/eller breddning som 
studenterna efterfrågar i relation till sina inriktningsval. 
Varje inriktning inom lärarutbildningen vid Hög-
skolan i Borås har en samordnare som, i samarbete 
med studierektorerna, följer studenternas väg genom 
utbildningen. Diskussion och dialog om anställnings-
barhet och relevanta ämneskombinationer utgör ett 
kontinuerligt inslag i utbildningarna. 

Tabell 11: HST, HPR och prestationsgrad per utbildningsområde*

 2009 2008 2007

Utb.omr. HST HPR
Prest.-
grad HST HPR

Prest.-
grad HST HPR

Prest.-
grad

HJS 1 631 1 252 77% 1 380 1 068 77% 1 310 1 065 81%

NaTe 1 960 1 450 74% 1 690 1 237 73% 1 491 1 124 75%

Undervisn. 1 049 950 91% 1 091 973 89% 1 007 877 87%

Övrigt 661 454 69% 543 472 87% 706 538 76%

Design 240 147 61% 308 194 63% 208 118 57%

Medicin 267 226 85% 223 213 95% 245 224 92%

Vård 699 657 94% 642 546 85% 561 512 91%

Totalt 6 507 5 136  79% 5 878 4 702 80% 5 529 4 457 81%

*Exklusive poänggivande uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Tabell 13: Examinationsmål

Examen Mål för 
perioden                  

2009–2012

Utfall                  
2009

Målupp-
fyllelse

Sjuksköterskeexamen 620 168 27%

Lärarexamen med 
inriktning mot tidigare år*       725 248 34%

- varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass 630 162 26%

Lärarexamen med 
inriktning mot senare år* 180 25 14%
*Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Tabell 12: Avlagda examina

År 2009 2008 2007

Totalt antal examina 1 896 1 500 1 427

Magisterexamen 437 401 328

Sjuksköterskeexamen 168 123 139

Teknikexamen 337 283 279

Lärarexamen med inriktning  
mot tidigare år*  248 109 142

- varav med inriktning mot  
förskola/förskoleklass 162 51 65

Barn- & ungdomspedagogisk 
examen 0 10 3

Lärarexamen med inriktning
mot senare år

25 36 29

Totalt antal lärarexamen 273 155 174

- varav matematik & 
naturvetenskap 68 55 57

Andel matematik & naturvetenskap 61% 65% 65%

*Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.
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En särskild satsning har gjorts på rekrytering av 
studenter som utbildas till grundskollärare med 
inriktning mot naturvetenskap och matematik. 
Utbildningen präglas av naturvetenskap med fokus 
på människa och miljö och riktar sig till lärare med 
inriktning mot tidigare år.

Breddat deltagande och ökad mångfald
Jämställdhet och mångfald utgör viktiga kvalitets-
aspekter för Högskolan i Borås. Mångfaldsbegreppet 
omfattar både anställda och studenter och högskolan 
har en uttalad strävan att en rik blandning av olik-
heter ska finnas representerad i hela organisationen 
och dess verksamhet.  Det innebär att Högskolan i 
Borås har ett ansvar för att studentsammansättningen 
på högskolans utbildningar speglar befolkningssam-
mansättningen avseende kön samt etnisk och social 
mångfald. 

Tabell 14: Könsfördelning per utbildningsområde*

Utbildnings-
område

HST därav 
HST 

kvinnor

Andel
kvinnor

2009

Andel
kvinnor

2008

Andel
kvinnor

2007

HJS 1 658 1 187 72% 71% 69%

NaTe 1 985 1 001 50% 52% 51%

Undervisn. 1 175 1 060 90% 90% 88%

Övrigt 672 491 73% 72% 72%

Design 240 217 90% 89% 92%

Medicin 267 219 82% 82% 80%

Vård 719 609 85% 85% 85%

Totalt 6 716 4 784 71% 72% 71%

*Inklusive poänggivande uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesut-
bildning.

Av tabell 14 framgår att kvinnliga studenter utgör en 
majoritet inom samtliga utbildningsområden utom 
de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområ-
dena. En förklaring till den höga andelen kvinnor är 
att högskolans utbildningsutbud i hög grad domine-
ras av utbildningar som nationellt sett av tradition  
attraherar kvinnor. Under åren har högskolan provat 
olika åtgärder för att åstadkomma en jämnare köns- 
fördelning bland studenter på utbildningar där 
obalans råder. Den effektivaste åtgärden har varit att 
utveckla utbildningar som attraherar underrepresen-
terat kön.  Genom att erbjuda utbildningar inom 
det textila området med inriktning mot naturveten-
skap och teknik har högskolan lyckats jämna ut 
könsfördelningen inom dessa områden. Vidare är 
majoriteten av studenterna inom ambulanssjukskö-
terskeutbildningen män och den speciella förskol-
lärarinriktningen mot fritidverksamhet attraherar 
manliga studerande. För att stärka de manliga stu-
denter som sökt sig till förskolläraryrket och övriga 
lärarutbildningar bedriver Högskolan i Borås sedan 
2007 ett nätverk för manliga studenter. Syftet är att 
motverka avhopp, rekrytera fler manliga studenter 

och erbjuda ett forum för att i samverkan med redan 
yrkesverksamma diskutera frågor relaterade till ett 
otraditionellt manligt yrkesval. 

Under året genomfördes även en granskning av 
Högskolan i Borås externa informationsmaterial från 
2008 ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 
Resultatet visade på ett utvecklingsbehov för att 
synliggöra mångfald i högskolans informations-
material. Granskningen resulterade i en diskussion 
om hur högskolan bör framställas i olika externa 
material samt en översyn av högskolans bildarkiv. 

Tabell 15: Åldersstruktur*

Kategori HST Antal 
indiv.

Andel
indiv.
2009

Andel 
indiv.
2008

Andel 
indiv.
2007

Kvinnor under 25 2 231 3 837 26% 24% 22%

Kvinnor 25–34 1 582 3 545 24% 24% 24%

Kvinnor över 34 972 3 337 23% 24% 27%

Män under 25 974 1 640 11% 10% 9%

Män 25–34 739 1 596 11% 11% 10%  

Män över 34 218 836 6% 6% 8%

Totalt 6 716 14 791 100% 100% 100%

*Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning.

Tabell 15 visar att Högskolan i Borås lyckats väl med 
att rekrytera studenter ur olika ålderskategorier. 
Genom ett breddat deltagande bidrar högskolan till 
att tillgängliggöra akademiska studier för breda 
grupper i samhället. Vid lärosätet finns en strävan 
att vara nationellt ledande i arbetet med bedömning 
av reell kompetens. Mot den bakgrunden är det 
naturligt att Högskoleverket lyfter fram Högskolan i 
Borås som ett föredömligt exempel inom detta 
område.3  

Under 2009 genomfördes inom Högskolan i Borås 
en utbildningssatsning kring bedömning av reell 
kompetens, med utbildningstillfällen som riktade sig 
såväl till all personal som till specifika nyckelfunktio-
ner. I momenten som riktade sig till studierektorer 
och studievägledare ingick bland annat kunskapssyn, 
lärande och bedömning. Vidare avslutades samarbets-
projektet Validering West, vars syfte var att skapa en 
gemensam övergripande modell för bedömning av 
reell kompetens för tillgodoräknande. 

I samarbete med Borås Stad och Sjuhärads kommunal-
förbund bedriver Högskolan i Borås mentorsprojektet 
Näktergalen. Genom att elever i åldern 8–12 år får träffa 
en student syftar projektet till att utjämna sociala och 
utbildningsmässiga skillnader och leda till ett breddat 
deltagande i högre utbildning. Under 2009 deltog 43 
barn och 43 studenter i Näktergalen. 

En av högskolans etablerade verksamheter för att 
underlätta för studenter från underrepresenterade 

3Högskoleverket, Reell kompe-
tens vid bedömning av behörig-
het och tillgodoräknanden, 
Högskoleverkets rapportserie 
2009:21 R.
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grupper och för att göra högre utbildning tillgänglig 
för yrkesverksamma är den så kallade InvandrarAka-
demien. InvandrarAkademien syftar till att underlätta 
utländska akademikers etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Deltagarna studerar två terminer 
vid InvandrarAkademien och går sedan vidare till 
fortsatta studier eller arbete.

Tabell 16: Antal sökande och antagna till Invandrar- 
Akademien

2009 2008 2007

Antal sökande 83 66 61

Antagna 38 41 41

- varav andel kvinnor 76% 90% 68%

För att stärka arbetet med breddat deltagande har 
högskolan samlat det studentnära stödet inom avdel-
ningen Studentservice. Verksamheten ger vägledning, 
handledning och stöd till studenterna under deras 
studietid och förbereder dem för ett kommande 
arbetsliv. Efterfrågan på avdelningens tjänster växer 
kontinuerligt. Studentservice består av central studie-
vägledning, internationell service, karriärservice, 
kuratorsverksamhet, stöd vid läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi, stöd till studenter med funktionsned-
sättning, studentombudsman, sjuksköterskemottag-
ning, språkverkstad, stöd i svenska som andraspråk 
och stöd för röst och tal. Till verksamheten finns en 
studentpräst knuten. 

Som en del i att bredda underlaget av sökande till de 
naturvetenskapliga och tekniska programutbildning-
arna bedrivs ettåriga basårsutbildningar. Utbildning-
arna ger möjlighet till sökande från gymnasiet att få 
behörighet inom naturvetenskap och teknik. Hög-
skolan i Borås erbjuder tekniskt basår och tekniskt/
naturvetenskapligt basår. 

Tabell 17: Basår

2009 2008 2007

Antal individer 193 117 117

HST 86 49 52

HPR 49 31 32

Prestationsgrad 57% 63% 62%

Studier på basår garanterar en plats på ingenjörsut-
bildning eller textilingenjörsutbildning. För att stärka 
rekryteringen till lärarprogrammets inriktningar mot 
naturvetenskap och matematik garanteras studenterna 
på det tekniskt/naturvetenskapliga basåret även plats 
på dessa inriktningar. 

Att Högskolan i Borås lyckats rekrytera studenter 
från grupper som traditionellt sett inte genomför 
akademisk utbildning får särskild betydelse då Sju-
häradsregionen tillhör de regioner i landet som har 
den lägsta andelen individer med examen från högre 
utbildning. Exempelvis har Högskolan i Borås under 
en rad år haft en högre andel studenter med utländsk 
bakgrund (20 %) än riksgenomsnittet (18 %). I jäm-
förelse med riksgenomsnittet (26 %) har högskolan 
även en hög andel studenter från arbetarhem (34 %). 

Distansutbildning och flexibelt lärande
Som ett led i högskolans strategi för att kunna ta ett 
aktivt ansvar för kompetensutveckling och fortbild-
ning inom ramen för ett livslångt lärande erbjuder 
Högskolan i Borås ett flertal kurser och programut-
bildningar som möjliggör en mer flexibel studiegång. 
Flexibelt lärande ger icketraditionella kategorier av 
studenter, till exempel yrkesarbetande, bättre förut-
sättningar att bedriva högre studier. Vid Högskolan  
i Borås innebär flexibelt lärande att lärosätet ska er- 
bjuda kurser med varierande studietakt och olika 
distributionsformer. De flexibla utbildningarna 
genomförs med stöd av olika former av informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). Flera av högsko-
lans distanskurser är nationellt unika. De svarar mot 
ett nationellt behov och rekryterar studenter från hela 
Sverige. I högskolans utbud finns, utöver kortare kur- 
ser, också programutbildningar som ges med flexibla 
studieformer, till exempel bibliotekarieutbildning och 
specialistutbildningar inom vården. 

För 2009 presterade högskolan 823 helårsstudenter 
och 439 helårsprestationer inom distansutbildning-
arna vilket är en ökning från föregående år. Den tidi-
gare höga prestationsgraden före 2008 var resultatet 
av ett större antal tidigare studenter som slutförde sina 
studier. När distansutbildningen expanderade 2008–
2009 minskade antalet tidigare studenter i proportion 
till totala antalet studenter vilket påverkar prestations-
graden negativt. I samverkan med Högskolan i 
Skövde och Högskolan Väst har Högskolan i Borås 
även genomfört och utvecklat ett antal distansutbild-
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ningar inom det så kallade Bättrekonceptet. Kurserna 
riktar sig främst till anställda i företag, organisationer 
och förvaltningar. Undervisningen sker på distans 
samt vid lokala lärcentra och kursdeltagaren erbjuds 
stor flexibilitet i tid och rum. Minst 60 % av en kurs 
examineras genom förbättrings- eller utvecklings-
arbete i den organisation där studenten har sin yrkes-
verksamhet. Sammanlagt har 161 personer deltagit i 
Bättrekurser under året. 

Internationalisering
Målen och inriktningen för Högskolan i Borås ar- 
bete med internationalisering inom utbildning på  
grund- och avancerad nivå är att studenter och an-
ställda ska utveckla kunskap om, och förståelse för, 
globaliseringens möjligheter och risker. Internationa-
liseringsarbetet ska skapa goda förutsättningar för att  
studenter, lärare och forskare ska kunna verka på en 
internationell arena och arbetsmarknad. I ljuset av 
Högskolan i Borås utveckling mot det kompletta 
professionslärosätet, där anställningsbarheten för 
studenterna står i fokus, blir förmågan att verka på 
den internationella arenan mycket viktig. Sedan  
redovisningen av arbetet med internationalisering 
2006 har följande områden fortsatt prioriterats: 

•	ett	internationellt	perspektiv	beaktas	och 
   integreras i utbildning och forskning,
•	ökad	student-	och	lärarmobilitet,
•	utökning	av	det	internationella	samarbetet 
   inom utbildning och forskning. 

Ett centralt område inom ramen för det internatio-
nella arbetet under perioden var anpassningen till 
Högskolereformen 2007. I samband med anpass-
ningen av kurs- och utbildningsplaner enligt 
Bolognamodellen utvecklades ett antal internationellt 
rekryterande magister- och masterutbildningar. 
Samtidigt genomfördes ett arbete för att integrera 
aspekter rörande internationalisering, mångfald samt 
miljö i samtliga programutbildningar. 

Internationell dimension i utbildningarna
Högskolan i Borås har sedan 2006 i samarbete med 
yrkesliv och internationella lärosäten vidareutvecklat 

formerna för hur studenter under utbildningen ska 
kunna verka internationellt samtidigt som internatio-
nella aspekter inkluderas i alla utbildningar, så kallad 
internationalisering på hemmaplan. Genom att för-
stärka den internationella dimensionen i utbildning-
en ges den enskilde studenten möjlighet att verka på 
en globaliserad arbetsmarknad. En ökad förståelse för 
internationella och mångkulturella frågor ökar även 
förmågan att verka i ett nationellt sammanhang, som 
till exempel inom vård och skola.   

Högskolan i Borås har under hela perioden haft en 
något högre andel studenter med utländsk bakgrund 
än det nationella genomsnittet. Att en femtedel av 
studenterna vid lärosätet har utländsk bakgrund ut-
gör en viktig del för att utveckla den internationella 
dimensionen i utbildningarna. En studentsamman-
sättning som speglar den etniska mångfalden i det 
omgivande samhället ökar förutsättningarna för att 
såväl studenter som personal ska utveckla en ökad 
förståelse för kulturella skillnader. 

Sedan föregående redovisning av det internationella 
arbetet har Högskolan i Borås utbud av internatio-
nellt rekryterande program ökat markant. I kombi-
nation med ett svagt nationellt söktryck har detta 
inneburit att flertalet utbildningar på avancerad nivå 
har en klar majoritet av internationella studenter. 
För att utveckla den internationella dimensionen i 
utbildningarna har Högskolan i Borås eftersträvat en 
mix av svenska och internationella studenter på de 
internationellt rekryterande utbildningarna. Det kan 
konstateras att det nystartade programmet Industri-
ell ekonomi – internationell affärsingenjör med syfte  
att tillvarata den internationella dimensionen i ut- 
bildningen rekryterade 50 % svenska och 50 % inter-
nationella studenter.  För att ytterligare förstärka ut- 
bildningarnas internationella dimension har hög-
skolan arbetat aktivt för att utbildningar, kurser eller 
moment i kurser ska involvera internationella samar-
beten. Det kan handla om utbildningar där delar av 
studierna är förlagda till utlandet eller där lärare från 
utländska lärosäten är aktiva. 

Tabell 18: Distansutbildning

Utbildningsområde
2009 2008 2007

HST HPR Prest. 
grad

HST HPR Prest. 
grad

HST HPR Prest. 
grad

HJS 227 105 46% 77 24 32% 11 6 56%

NaTe 122 52 42% 81 37 46% 24 16 68%

Övrigt 257 141 55% 186 144 77% 190 143 75%

Design 87 39 45% 177 92 52% 23 16 70%

Medicin 18 11 59% 17 17 102% 16 22 139%

Vård 112 92 82% 105 83 79% 79 72 91%

Totalt 823 439 53% 643 397 62% 343 276 80%
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Tabell 19 visar att Högskolan i Borås inom ramen för 
olika utbytesprogram lyckats väl med att involvera 
utländska lärare i utbildningarna under perioden.  
Vidare har högskolans arbete med att ta tillvara  
erfarenheter från lärare med utländsk bakgrund 
och från lärare som har erfarenhet av internationellt 
arbete fortgått under perioden. Antalet utresande  
lärare inom ramen för utbytesprogram har ökat 
under perioden.

Genom att uppmuntra högskolans lärare till inter- 
nationellt utbyte och erbjuda utländska lärare möj-
lighet att undervisa vid Högskolan i Borås har den 
internationella mobiliteten bland lärare ökat sedan 
2006. Den ökade mobiliteten är ett resultat av det 
fördjupade samarbete som högskolan utarbetat med  
ett antal utländska lärosäten. Exempelvis har Hög-
skolan i Borås under perioden utvecklat gemensam-
ma utbildningar och examina samt ett omfattande 
lärarutbyte med universitet och lärosäten från samt- 
liga världsdelar.  Därutöver har högskolan ett antal 
anställda som kombinerar sin lärartjänst vid Hög-
skolan i Borås med anställning och engagemang vid 
lärosäten i andra länder. 

Ett kvitto på att Högskolan i Borås varit lyckosam i 
sin strävan att genom ett fördjupat samarbete med 

utländska lärosäten öka den internationella dimen-
sionen i verksamheten var att högskolan under 2009 
utsågs till koordinator för ett Erasmus Mundus pro- 
jekt med Asien. Erasmus Mundus är ett samarbets-  
och utbytesprogram finansierat av EU. Målsättning-
en är en ökad kvalitet på högre utbildning i Europa. 
Programmet syftar till en ökad interkulturell förstå-
else genom att öka mobiliteten av studenter, lärare 
och forskare med lärosäten utanför EU.

Studentmobilitet
Ökad mobilitet bland studenter är ett annat strate-
giskt mål för att stärka den internationella dimen-
sionen i högskolans verksamhet. För att möjliggöra 
för studenterna vid Högskolan i Borås att genomföra 
delar av sin utbildning vid ett lärosäte utanför Sverige 
är det av yttersta vikt att högskolan kan erbjuda 

Tabell 19: Antalet inresande personal inom utbytesprogram

2009 2008 2007

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Doktorander 2 50% 1 100% 16 63%

Lärare (lärarutbyte 
undervisning) 28 71% 18 67% 21 48%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 9 68% 7 71% 3 33%

Övrig personal* 8 0% 15 87% 41 46%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 1 0% 5 50% 1 0%

Totalt 38 52% 34 77% 78 77%

*Personalutbyte inkluderar lärare om utbytet ej varit undervisning eller forskning.

Tabell 20: Antalet utresande personal inom utbytesprogram

2009 2008 2007

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Doktorander 8 75% 2 50% 2 100%

Lärare (lärarutbyte 
undervisning) 39 71% 71 59% 17 41%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 9 67% 12 58% 3 33%

Övrig personal* 56 71% 10 100% 98 77%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 11 82% 7 100% 1 100%

Totalt 103 72% 102 77% 121 77%

*Personalutbyte inkluderar lärare om utbytet ej varit undervisning eller forskning.
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attraktiva studieplatser vid utländska universitet och 
högskolor. Högskolan i Borås arbetar därför kontinu-
erligt med att se över existerande avtal i syfte att samt-
liga avtal ska vara aktiva och väl fungerande för båda 
parter. Detta innebär att antalet avtal varit relativt 
oförändrade under perioden men att existerande avtal 
kontinuerligt kvalitetssäkrats.

Tabell 21 visar in- och utresande studenter inom 
ramen för olika utbytesprogram. Genom det aktiva 
och fördjupade samarbete som utvecklats med ett 
antal lärosäten har den internationella dimensionen i 
utbildningen avseende antalet in- och utresande stu-
denter inom ramen för utbytesprogram ökat under 
perioden. Ökningen av antalet inresande studenter 
ska ses i ljuset av Högskolan i Borås ökade utbud av 
utbildningar som vänder sig mot internationella stu-
denter. Minskningen av antalet utresande studenter 
inom lärarutbildningen under perioden beror på att 
alltfler studenter söker dispens från utlandsförlagda 
utbildningsmoment på grund av familjeskäl och/eller 
ekonomisk situation.

Free movers
Efter det intensiva arbetet med Högskolereformen 
2007 har Högskolan i Borås utvecklat ett kursutbud  
som vänder sig mot internationella studenter. Fram-
förallt på avancerad nivå har Högskolan i Borås er- 
bjudit utbildningar på engelska som visat sig vara 
internationellt konkurrenskraftiga. Inom områdena 
energi- och materialåtervinning samt textil- och mode-
design har högskolans utbildningar med en tydlig 

internationell profil rekryterat ett stort antal interna-
tionella studenter under hela perioden. 

Att utbildningar på avancerad nivå riktade mot 
internationella studenter är attraktiva visade sig av att 
de under 2009 då de nystartade utbildningarna inom 
informatik samt biblioteks- och informationsveten-

skap attraherade många sökande. Detta 
har inneburit att antalet free movers 
ökat jämfört med 2008. Ett problem 
vid redovisningen av free movers är att 
dessa studenter inte är sökbara i stu-
diedokumentationssystemet LADOK. 
Redovisningen av free movers baseras 
därför på de utländska studenter som 
sökt i den särskilda Masterantagningen 
i antagningssystemet NyA samt hur 
dessa studenter presterat i LADOK.  
masterantagningen i NyA startade 2008 
varför tabell 22 enbart visar antalet free 
movers för de två senaste åren.   

Free movers vid Högskolan i Borås stu-
derar i huvudsak på avancerad nivå och 
främst inom de naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningsområdena. När studieavgifter 
för studenter från länder utanför EES införs från och 
med antagningen till kurser hösten 2011 kommer 
det främst att få konsekvenser för utbildningar på 
avancerad nivå och för lärosätets arbete med inter-
nationalisering. Den stora nationella efterfrågan på 
högskolans utbildningar beräknas kompensera för det 
intäktsbortfall (cirka 20 000 tkr) som införandet av 
studieavgifter beräknas medföra. 

Införandet av studieavgifter kommer därmed främst 
att påverka högskolans ambition att erbjuda utbild-
ningar från grundnivå till utbildning på forskarnivå 
inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. 

Resurser och finansiering av utbildning  
enligt uppdrag i regleringsbrev
Regeringens modell för resursfördelning innebär att 
Högskolan i Borås erhåller ersättning till utbildning 
enligt uppdrag i regleringsbrev i form av en anslags-
ram, så kallat takbelopp. För budgetåret 2009 (Rege-
ringsbeslut II:34) tilldelades Högskolan i Borås  
393 720 tkr i anslagsram. I januari tilldelades Hög-
skolan i Borås ytterligare 16 000 tkr i propositionen 
Åtgärder för jobb och omställning. Anslaget är dock 
villkorat och förutsätter att Högskolan i Borås 
genomför verksamhet på en bestämd nivå (takbelop-
pet). 

Tabell 21: Antalet in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2009 2008 2007

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Inresande studenter 234 72% 155 70% 154 62%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 144 73% 91 59% 78 60%

Utresande studenter 173 85% 147 86% 156 80%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 84 88% 44 30% 40 77%

- varav 
studenter inom 
lärarutbildningen

47 91% 55 85% 90 76%

-varav inom EU:s 
utbytesprogram 12 83% 5 100% 2 100%

Tabell 22: Antal free movers

2009 2008

Individer 585 344

HST 250 170

HPR 157 125

Prestationsgrad 63% 74%
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Ökningen av antalet helårsstudenter och helårspres-
tationer innebar att Högskolan i Borås redovisade ett 
utfall för utbildning enligt uppdraget i regleringsbrev 
motsvarande 442 711 tkr. Utfallet medför att ersätt-
ningstaket för den grundläggande högskoleutbild-
ningen (409 720 tkr) nås och att högskolan inklusive 
decemberprestationen för 2008 (2 101 tkr) redovisar 
en överprestation om 35 092 tkr för 2009. Överpres-
tationen innebär att högskolan använder resterande 
17 295 tkr av anslagssparandet och att högskolan 
redovisar sparade prestationer motsvarande 17 797 tkr.

Tabell 24: Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev (tkr) 

2009 2008 2007

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 427 015 400 950 367 040

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 5 942 12 254 12 539

Intäkter av bidrag 8 218 8 995 11 352

Finansiella intäkter 765 5 074 4 103

Summa verksam- 
hetens intäkter 441 940 427 273 395 034

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -245 660 -260 338 -237 158

Kostnader för lokaler -70 589 -74 707 -72 182

Övriga driftkostnader -66 935 -63 956 -62 197

Finansiella kostnader -253 -1 770 -1 614

Avskrivningar och 
nedskrivningar -10 412 -20 457 -15 002

Summa verksam-
hetens kostnader -393 849 -421 228 -388 153

Verksamhetsutfall 48 091 6045 6 881

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag -82 192 756

Summa resultat från 
andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -82 192 756

Transfereringar

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 2 794 2 408 3 399

Övriga erhållna
medel för finansiering 
av bidrag 21 263 421

Lämnade bidrag -2 815 -2 671 -3 820

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 48 009 6 237 7 637

Till följd av att Högskolan i Borås erhöll en utökad 
anslagsram samt nyttjade resterande anslagssparande 
ökade resurserna till utbildning enligt regleringsbrev 
med 14 667 tkr (3 %) jämfört med 2008. Som en 
konsekvens av de ökade intäkterna av anslag och 
den minskade externa finansieringen inom området 
ökade andelen anslagsfinansiering av utbildning 
enligt regleringsbrev till 97 %. Samtidigt minskade 

Tabell 23: Utveckling av den anslagsfinansierade
utbildningen

Belopp (tkr) 2009 2008 2007

Antal helårsstudenter 6 507 5 878 5 528

Antal helårsprestationer 5 136 4 702 4 457

Ersättningstak 409 720 386 556 384 485

Över-/underprestation 35 092 14 394 -15 941

Sparade prestationer 17 797 0 0

Anslagssparande 0 17 295 31 689
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kostnaderna för området med 27 379 tkr (minus  
6 %). Minskningen av kostnader för personal och 
kostnader för lokaler beror till största delen på att 
2009 var det första året som Högskolan i Borås an-
vände Sveriges universitets- och högskoleförbunds 
modell för full kostnadstäckning. Modellen medförde 
att kostnader för stödverksamheten motsvarande 
cirka 12 000 tkr som tidigare belastat utbildning 
identifierats som stödkostnader för forskning. Vidare 
resulterade den höjda beloppsgränsen för anläggnings-
tillgångar som infördes 2008 att kostnaderna för av-
skrivningar och nedskrivningar halverades under 2009. 
Sammantaget innebär de ökade intäkterna och de 
minskade kostnaderna att området utbildning enligt 
regleringsbrev redovisar en positiv kapitalförändring 
om 48 009 tkr för 2009.

Uppdragsutbildning

Tillväxt inom ramen för Lärarlyftet
Samverkan med externa parter utgör en av grunderna  
i professionslärosätet. Ett viktigt inslag i denna sam- 
verkan utgörs av uppdragsutbildningar. Högskolan 
i Borås utbud av uppdragsutbildningar riktar sig 
främst mot yrkesarbetande i närområdet, men även 
till aktörer på regional och nationell nivå. Flera ut- 
bildningar ges på distans, vilket betyder att de geo-
grafiska gränserna för upptagningsområdet vidgas. 
Högskolan i Borås erbjuder uppdragsutbildningar 
inom samtliga utbildningsområden. Uppdragsutbild-
ningarna ges både i form av poäng- och ickepoäng-
givande utbildningar.

Under 2009 ökade antalet helårsstudenter i poäng-
givande uppdragsutbildning jämfört med 2008. 
Ökningen inom lärarutbildningarna förklaras delvis 
av regeringens satsning Lärarlyftet men till största  
del handlar det om lokala och regionala satsningar  
på kompetensutveckling för lärare. För poänggivande 
uppdragsutbildningar inom övriga utbildnings- 
områden redovisar högskolan en minskning av anta-

let studenter inom flertalet av utbildningarna jämfört 
med 2008. 

Centrum för skolutveckling (CSU)
Centrum för skolutveckling (CSU) är högskolans re-
gionala utvecklingscentrum med uppgift att stimulera 
och stödja skolutveckling samt skapa mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i skolfrågor. 
CSU involverar kontaktpersoner från såväl skolverk-
samheten i regionen som från de fackliga förbunden. 
Under 2009 har CSU erhållit uppdrags- och samver-
kansprojekt från enskilda skolor och kommuner men 
även från statliga myndigheter. 

Den regionala efterfrågan om stöd i skolutvecklings-
frågor har rört såväl kurser som kompetenshöjande 
utbildningar, handlednings- och utvärderingsupp-
drag. Ämnesområden som efterfrågas i utbildnings-
sammanhang är specialpedagogik för lärare, satsning-
ar inom matematikområdet och naturvetenskap för 
såväl grundskollärare som förskollärare, att lära på sitt 
andraspråk och modersmålets betydelse samt Mon-
tessori- och Reggio Emiliapedagogik för lärare. IT i 
skolutvecklingen har varit fokus i en seminarieserie 
som genomförts under höstterminen. Målgruppen 
har varit skolledare och IT-utvecklare i såväl grund-
skola som gymnasieskola. 

CSU har under en rad år bedrivit en omfattande 
uppdragsutbildning för att vidareutbilda barnskötare 
till lärare i förskolan. Under 2009 har tre undervis-
ningsgrupper med dryga 100 barnskötare deltagit 
i utbildningen. Uppdragsutbildningen som delvis 
bygger på bedömning av reell kompetens för tillgodo-
räknande har visat sig vara nationellt attraktiv. Fler 
utbildningsomgångar planeras framöver. Ett upp-
drag för Skolverket som gällt kompetensutveckling 
för resurspersoner i skolan har slutförts under året. 
Målgruppen var resurspersoner med annan etniskt 
bakgrund och annat modersmål än svenska anställda 
vid skolor i segregerade områden och i skolor med 
låg måluppfyllelse. Syftet med satsningen var att ge 

Tabell 25: Poänggivande uppdragsutbildning

2009 2008 2007

Utbildningsområde HST HPR Prest.
grad

HST HPR Prest.
grad

HST HPR Prest.
grad

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 4 1 17% 0 0 0% 0 0 0%

Ekonomi och handel 26 22 84% 28 26 93% 34 37 109%

Pedagogiskt arbete 152 96 63% 90 50 55% 38 15 39%

-varav Lärarlyftet 30 16 54% 14 4 31% - - -

Teknik och miljö 0 0 - 0 2 - 1 0 -

Textil och design 7 12 184% 9 7 76% 7 13 171%

Vård och omsorg 21 24 118% 15 14 88% 28 25 90%

Totalt 209 171 72% 142 98 69% 108 90 83%
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resurspersonerna bättre förutsättningar att stödja 
elever med liknande bakgrund. Under flera år har 
CSU haft ett uppdrag från Skolverket att genom-
föra kursen ”Mobbning, kränkande behandling och 
diskriminering – skolpraktik och forskningsperspek-
tiv”. Under 2009 genomfördes kursen såväl under 
vår- som hösttermin. Utbildningen riktar sig till all 
verksam personal inom skolväsendet och är ett led 
i skolans förebyggande arbete med mobbning och 
diskriminering. 

CSU samordnar fortbildningssatsningar inom ramen 
för Lärarlyftet och under innevarande år erhölls ett 
utökat uppdrag och fler kurser genomfördes jämfört 
med tidigare år. Såväl under vår- som höstterminen 
genomfördes fyra kurser riktade till lärare för de yng-
re åldrarna inom svenska, matematik, naturveten-
skap/teknik och specialpedagogik. En kurs i språk 
och läsutvecklande perspektiv som riktar sig till lärare 
för de äldre eleverna tillkom under året. Kurserna 
inom ramen för lärarlyftet fortsätter under vårtermi-
nen 2010 och CSU har erhållit Skolverkets uppdrag 
att genomföra utbildningar inom ramen för Förskole-
lyftet under 2010.

I samverkan med Borås Stad genomfördes under 
2009 ett projekt för att bidra till kompetenshöjning 
hos såväl myndigheter, kommunala aktörer som hos 
boende i området Hässleholmen. Projektet syftade till 
att minska utanförskapet i såväl skola som samhälle.

Resurser och finansiering av  
uppdragsverksamheten
Under 2009 uppgick intäkterna till utbildningar inom 
ramen för Lärarlyftet till 2 187 tkr. Tillsammans med 
den stora regionala efterfrågan på uppdragsutbild-
ningar medförde detta att uppdragsutbildningarna 
inom lärarutbildningarna ökade markant (60 %). 
Ökningen innebär att de totala resurserna till upp-
dragsverksamheten ökar med 1 624 tkr (9 %) jämfört 
med 2008. De ökade intäkterna och den i relation till 
2008 i stort sett oförändrade kostnadsbilden innebär 
att uppdragsverksamheten redovisar en positiv kapital-
förändring om 451 tkr för 2009.

Tabell 26: Uppdragsverksamhet (tkr)

2009 2008 2007

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 15 962 14 338 10 154

Intäkter av bidrag 0 337 135

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksam-
hetens intäkter 15 962 14 675 10 289

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -6 327 -5 576 -3 059

Kostnader för lokaler -991 -858 -707

Övriga driftkostnader -7 736 -8 242 -6 140

Finansiella kostnader -11 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -446 -588 -371

Summa verksam-
hetens kostnader -15 511 -15 264 -10 277

Verksamhetsutfall 451 -589 12

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 0 0 0

Lämnade bidrag 0 0 0

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 451 -589 12

Den positiva kapitalförändringen innebär att det 
ackumulerade underskottet i den avgiftsfinansierade 
uppdragsutbildningen minskade till 148 tkr vid 
utgången av 2009. Detta är positivt då kravet på full 
kostnadstäckning i avgiftsfinansierad verksamhet 
innebär att Högskolan i Borås över tid ska redovisa 
ett balanserat resultat. 

De ökade resurserna inom såväl utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev som uppdragsverksamhet  
innebär att verksamhetsområdet utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå redovisade en positiv 
kapitalförändring på 48 460 tkr för 2009. Detta 
motsvarar en ökning med 42 812 tkr jämfört med 
2008. Av den totala finansieringen inom området 
utgjordes 1 552 tkr (0,3 %) av anslagsmedel som 
använts för att samfinansiera den bidragsfinansierade 
verksamheten.
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Tabell 27: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(tkr)

2009 2008 2007

Verksamhetens
intäkter

Intäkter av anslag 427 015 400 950 367 040

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 21 904 26 592 22 693

Intäkter av bidrag 8 218 9 332 11 487

Finansiella intäkter 765 5 074 4 103

Summa verksam-
hetens intäkter 457 902 441 948 405 323

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader för personal -251 987 -265 914 -240 217

Kostnader för lokaler -71 580 -75 565 -72 889

Övriga driftkostnader -74 671 -72 198 -68 337

Finansiella kostnader -264 -1 770 -1 614

Avskrivningar och 
nedskrivningar

 
-10 858 -21 045 -15 373

Summa verksam-
hetens kostnader -409 360 -436 492 -398 430

Verksamhetsutfall 48 542 5 456 6 893

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag -82 192 756

Summa resultat från 
andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -82 192 756

Transfereringar

Medel som
erhållits från myndig-
heter för bidrag 2 794 2 408 3 399

Övriga erhållna 
medel för finansiering 
av bidrag 21 263 421

Lämnade bidrag -2 815 -2 671 -3 820

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 48 460 5 648 7 649

Den positiva kapitalförändringen medför att Högsko-
lan i Borås redovisar en ackumulerad kapitalföränd-
ring för verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå som vid 2009 års utgång uppgick 
till 126 388 tkr. 
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Forskning och utbildning  
på forskarnivå
Forskning
Det övergripande kännetecknet för forskning vid 
Högskolan i Borås är devisen Vetenskap för profes-
sion. Högskolan strävar efter att bedriva samhälls-
relevant forskning och samarbete med det omgivande 
samhället enligt partnerskapets princip. Detta kombi-
neras med traditionella akademiska normer såsom ett 
kritiskt och problematiserande förhållningssätt samt 
ett värnande om forskningens integritet. Ett viktigt 
kännetecken för forskningen vid Högskolan i Borås 
är också den målmedvetna strävan efter att etablera 
och konsolidera samarbetsytor med forskningsinsti-
tuten, vilka i förlängningen också utgör en kontakt-
yta mot framförallt näringslivet. Av särskild vikt i 
sammanhanget är Högskolan i Borås väl upparbetade 
samverkan med SP, Sveriges Tekniska Forsknings- 
institut, och Swerea IVF. Högskolan i Borås strategi 
för forskning och utbildning på forskarnivå är att 
förena en god forskningskapacitet vid lärosätet som 
helhet med en prioritering av ett antal starka profiler.

En verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet 
utgör en förutsättning för en fortsatt utveckling av 
det kompletta professionslärosätet. För att säker-
ställa bredden i verksamheten har högskolan avsatt 
forskningsresurser kopplade till respektive utbild-
ningsområde. Genom att värna om utbildningarnas 
forskningsanknytning har Högskolan i Borås skapat 
förutsättningar för verksamhet av hög kvalitet. 

Ett optimalt utnyttjande av begränsade resurser förut-
sätter dock en tydlig profilering av forskning och ut- 
bildning. Under åren har resurser därför koncentre- 
rats till ett antal forskningsprogram med stor utveck- 
lingspotential vilket resulterat i att ett antal konkur-
renskraftiga forskningsområden successivt byggts 
upp. Gemensamt för dessa områden är att de har 
regional och nationell förankring samt potential att 
utvecklas till internationellt ledande forskningsprofi-
ler. Inom samtliga områden bedrivs utbildning på  
grund- och avancerad nivå och verksamheterna ut-
märks av en flervetenskaplig ansats där samverkan 
med det omgivande samhället är av central betydelse. 
Dessa områden utgörs av:

•	Biblioteks-	och	informationsvetenskap
•	Handels-	och	tjänstevetenskap
•	Integrerad	vårdutveckling	
•	Lärarutbildning	och	pedagogisk	yrkesverksamhet
•	Resursåtervinning
•	Textil	och	mode

Under året har verksamheten inom dessa områden 
utvecklats ytterligare. Biblioteks- och informations-
vetenskap studerar informationsprocesser och de in-
stitutioner som arbetar med informationsförmedling 
till organisationer och allmänhet. Ett centralt område 
är studier av informationsanvändning och samspelet 
mellan informationsgivning och informationsanvänd-
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ning i olika kontexter, bland annat lärande. Forskare 
från Högskolan i Borås medverkar här också i Linné-
centret LinCs, som är ett av Vetenskapsrådet Centers 
of Excellence. Området fortsätter att utvecklas med 
fokus på sociala medier och har under året utökat 
forskningen om informationskompetens, information 
literacies. Detta har lett till att ett nytt internationellt 
nätverk för forskning om informationskompetens 
etablerats under 2009.

Ett annat forskningsfält där nya samarbeten och pro- 
jektstöd tillkommit är utveckling och utvärdering av  
nya tekniker för att lagra, söka och återvinna infor- 
mation. Ett projekt inom området som rönt upp-
märksamhet under året är EU-projektet Shaman där 
viktiga delresultat presenterats. Förutom Högskolan 
i Borås är ett antal universitet inom EU och två uni-
versitet i USA deltagare i detta projekt, som syftar till 
att skapa bättre verktyg, säkerhet och processer för 
digitala arkiv och digital arkivering. 

Bibliotekstjänster och biblioteken som institution be-
forskas ur olika perspektiv mot bakgrund av bibliote-
kens roll i samhället. I början av året presenterades en 
större Delphi-undersökning där forskningsbehoven 
inom professionsområdet kartlagts, vilket ligger till 
grund för forskning och utveckling av bibliotekens 
tjänster. Inom ramen för området studeras också kul-
turpolitik och dess effekter på samhällsutvecklingen. 

Handels- och tjänstevetenskap samlar forskare från 
ämnena företagsekonomi och informatik. Villkor och 
förutsättningar för företagande i det moderna tjänste-
samhället studeras med betoning på handels- och 
tjänsteverksamheter. En förstudie med finansiering 
från Västra Götalandsregionen och VINNOVA som 
syftade till att skapa ett nationellt handels- och tjänste-
forskningsinstitut har genomfört under 2009. Inom 
delämnet marknadsföring fokuseras på konsument-
beteende, tjänstemarknadsföring och marknaders 
konstruktioner. Ett ytterligare område är företagens 
redovisning av sociala och miljömässiga aspekter av  
verksamheten. Ett centralt forskningsområde be-
handlar informationsdesign med en ansats som ut- 
märks av vikten av samskapande, dess benämning är 
co-design. Under året erhöll projektet Effektiv IT-
förvaltning medel från KK-stiftelsen och i samverkan 
med Viktoriainstitutet, Chalmers tekniska högskola 
och IT-universitetet genomfördes projektet Person-
transporter.

Integrerad vårdutveckling har en tydlig ämnesprofil 
och definieras som ett autonomt, professionsneutralt 
ämne med humanvetenskaplig inriktning. Tyngd-
punkten ligger på existentiella vårdfrågor, som aktua-
liserar etiska, didaktiska och kontextuella vårdfrågor 
vid integration med praktisk vårdverksamhet. Under 
2009 formerades den vårdvetenskapliga forskningen 

inom området Integrerad vårdutveckling med ett 
tydligt fokus mot att integrera vårdvetenskaplig kun- 
skap utifrån ett patientperspektiv i professionell 
vårdverksamhet. Ett flertal doktorandprojekt tillkom 
under året inom detta område, exempelvis projekt 
kring reflekterande team, hållbar vårdutveckling och 
utveckling av didaktiska modeller för att integrera 
vårdvetenskaplig kunskap. Under 2009 genomfördes 
även världens största ambulansstudie med fokus på 
bröstsmärtor i Västra Götaland och Halland – Lindra-
projektet. Projektet studerar hur man kan förbättra 
överlevnadsfrekvensen efter akut hjärtinfarkt genom 
att medicinskt dämpa den ångest som uppstår.

Inom Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 
bedrivs en omfattande forskning om lärande och  
pedagogisk yrkesverksamhet i bred bemärkelse. Vid 
Högskolan i Borås har det särskilt fokuserats på forsk-
ning om sociala, politiska och ekonomiska villkor för 
demokrati och delaktighet i lärande processer. Forsk- 
ning om betyg och bedömning samt om språkutveck-
ling bedrivs utifrån såväl didaktiska som specialpeda-
gogiska, psykologiska och utbildningssociologiska 
perspektiv. Ett gemensamt forskningsprogram har 
formulerats med rubriken Sociala, politiska och ekono-
miska villkor för demokrati och delaktighet i lärproces-
ser. Högskolan i Borås satsning på att stärka forsk-
ning med anknytning till lärarutbildning har givit 
ytterligare utdelning under året. Antalet disputerade 
ökade till följd av disputationer och nyrekrytering, ett 
nytt nationellt projekt erhöll finansiering från Veten-
skapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och 
samarbetsavtal har skrivits med universitetet i Agder 
och Umeå universitet. Generella examensrättigheter 
kommer att sökas för forskarutbildning inom forsk-
ningsområdet lärarutbildning och pedagogiskt yrkes-
verksamhet. Inom detta forskningsområde bedrivs 
en omfattande forskning om lärande och pedagogisk 
praxis i bred bemärkelse utifrån såväl didaktiska som 
specialpedagogiska, psykologiska och utbildnings-
sociologiska perspektiv. 
 

Resursåtervinning som forskningsområde omfattar 
utvecklandet av metoder för att återvinna resurser, 
energi och material, ur avfall eller restprodukter från 
industriella processer. Dessutom ingår utveckling av 
material för att förbättra återvinningsbarheten. För 
detta behövs djupa kunskaper och erfarenheter inom 
ett brett teknikområde med fokus mot kemiteknik, 
industriell bioteknik och termiska tekniker samtidigt  
som samverkan med relevant industri och angräns-
ande forskningsområden är nödvändig. Till området 
hör också mer generiska delar som beskriver cent-
rala områden inom resursåtervinning ur ett mer 
grundläggande perspektiv, till exempel delområden 
av polymerteknologi, simulering och modellering. 
Högskolans forskning inom området har de senaste 
åren bland annat resulterat i att Högskolan i Borås 
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beviljats medel av Vetenskapsrådet och Energimyn-
digheten för projekt med inriktning mot etanol-
framställning. I samarbete med SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Borås Stad, Chalmers tekniska 
högskola samt ett antal företag inom energi- och 
avfallshantering bedriver Högskolan i Borås det 
nationella kompetenscentrat Waste Refinery. Waste 
Refinery har som målsättning att minska beroendet 
av fossila bränslen och medverka till att på ett effek-
tivt och miljövänligt sätt kunna omsätta avfall till 
nyttiga resurser för samhället.

Området Textil och mode innefattar design, teknik 
och management och bärs upp av två starka forsk-
ningsprogram. Inom programmet Smart Textiles 
bedrivs forskning och utveckling av nya material och 
produkter utifrån dels ett designperspektiv, dels ett 
textilteknologiskt perspektiv. Centralt för framgång 
är formerna för samverkan mellan akademi, forsk-
ningsinstitut, näringsliv och offentlig verksamhet. 
Inom programmet M3 – mode, miljö och marknad 
är den bärande idén att beforska hela den textila 
processen från design, via produktion och logistik till 
handel. Av avgörande betydelse för att utveckla fram-
gångarna inom området är en förtätad samverkan 
mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. 

Centralt för forskningen inom design är att utveckla, 
fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grun-
den för textildesign som verksamhet och hantverk. 
Resurserna till området textil och mode ökade kraf-
tigt jämfört med föregående år (63 %). Den främsta 
orsaken var att verksamheten inom Smart Textiles 
först under 2009 blev fullt utbyggd. Detta har med-
fört en förstärkning av området avseende såväl ande-
len disputerad personal som antalet doktorander.

Utbildning på forskarnivå

Examensrättigheter på forskarnivå
Den möjlighet som öppnats för högskolor att erhålla 
rättighet att utfärda examina på forskarnivå är av 
avgörande betydelse för att realisera den fulla veten-
skapliga och samhälleliga potentialen i Högskolan 
i Borås verksamhetsidé. En livaktig utbildning på 
forskarnivå skulle ytterligare utveckla lärosätets starka 
forskningsområden samtidigt som hela högskolan 
såsom regional och nationell kunskapsmiljö skulle 
genomgå en kvalitetshöjning. 

Under 2009 har ett systematiskt arbete bedrivits 
för att klarlägga inom vilka områden högskolan har 
gynnsamma förutsättningar att bedriva forskarut-
bildning. Som ett resultat av arbetet ska Högskolan 
i Borås i en successiv process sträva efter att erhålla 
forskarutbildningsrättigheter inom samtliga ovan-

nämnda områden. Genom den resursförstärkning 
och utveckling som skett inom forskningsverksam-
heten gör högskolan dessutom bedömningen att 
lärosätet har såväl personella som ekonomiska förut-
sättningar och beredskap att påbörja utbildning på 
forskarnivå när rättigheter erhålls. 

I avsaknad av egna examensrättigheter har högskolans 
strategi varit att genom allianser bygga ut en forskar-
utbildningsverksamhet. Högskolan i Borås bedriver 
genom avtal med Göteborgs universitet landets stör- 
sta forskarutbildning i biblioteks- och informations-
vetenskap. Genom särskilda avtal och i samarbete 
med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs univer-
sitet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet be-
driver högskolan även forskarutbildning inom vård- 
och omvårdnadsvetenskap samt inom utbildnings-
vetenskap. I ett samarbete mellan Stiftelsen Hög-
skolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i 
Halmstad, Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst 
bedrivs en forskarskola inom informatik, Graduate 
School of Informatics.

Vidare deltar högskolan med doktorander i nationella 
forskarskolor i didaktik, utbildningsvetenskap, mate-
rialteknik och språkteknologi samt i den nordiska 
forskarskolan Nordic Research School in Library and 
Information Science (NORSLIS). Utöver dessa sam-
arbeten är högskolans forskarstuderande inskrivna 
vid andra universitet, nationellt och internationellt, 
genom speciella avtal.

Antalet forskarstuderande ökade under 2009 och fler 
personer än någonsin tidigare bedriver nu forskar-
studier vid Högskolan i Borås. Positivt är att antalet 
disputationer som genomfördes under 2009 visar att 
fjolårets ökning inte var någon tillfällighet utan ett 
resultat av högskolans satsning för att säkra kompe-
tensförsörjningen inom lärosätets profilområden. 

För 2009 redovisar Högskolan i Borås en jämn köns-
fördelning på aggregerad nivå inom forskarutbild-
ningen. Nedbrutet på olika ämnen kan dock bety-
dande skillnader vad gäller andelen män och kvinnor 
konstateras. I princip utgör kvinnliga forskarstude-
rande en majoritet inom samtliga ämnesfält förutom 
inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnena.

Tabell 28: Forskarstuderande 

Forskarstuderande 2009 2008 2007

Antal forskarstuderande 124 109 113

Kvinnor 72 60 69

Andel kvinnor 58% 55% 61%

Antal doktorandanställningar 73 60 64

Nya under året 18 6 14

Disputerade under året 15 14 7

Licentierade under året 5 5 5
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För att möjliggöra en kvalificerad tvär- och mång-
vetenskaplig forskningsmiljö för doktorander be-
drivs en högskolegemensam verksamhet benämnd 
Doktorandutskottet. Utskottet har under året gett 
doktorandkurserna Kvantitativ metod och Aktions-
forskning och utvecklat kursplaner för sex nya dok- 
torandkurser. Som ett led i att öka gemenskapen för 
forskarstuderande vid Högskolan i Borås arrangera-
des en introduktion för nyantagna doktorander och 
en högskolegemensam doktoranddag under året. 
Andra viktiga uppgifter består i att följa och revidera 
de individuella studieplanerna, inhämta information  
om doktorander som antas och disputerar samt upp-
gradera doktorandhandboken.

Handledarkompetens
För att vara huvudhandledare för forskarstuderande 
ställs krav på minst docentkompetens vilket också 
regleras i de olika avtal för forskarutbildning som 
Högskolan i Borås har med bland annat Göteborgs 
universitet, Chalmers tekniska högskola, Linnéuni-
versitetet och Karlstads universitet. I första hand be- 
döms handledarkompetens innehas av professorer 
och docenter som dessutom genomfört en handledar-
utbildning, i andra hand av erfarna disputerade fors-
kare med kompetens som bedöms ligga i nivå med 
eller nära docentkompetens inom det aktuella special-
området. Ofta kombineras ett dubbelt handledarskap 
där huvudhandledning utförs av professor och där 
biträdande handledare utses bland erfarna lektorer/
forskare. Detta innebär att handledarkompetensen 
breddas samt att kunskap inom specifika delområden 
kan utnyttjas.

Högskolans satsning på kompetensutveckling samt 
riktade rekryteringsåtgärder har medfört att antalet 
huvudhandledarkomptenta ökat vid högskolan de 
senaste åren. Under 2009 ökade antalet huvudhand-
ledarkompetenta till drygt 50 personer och antalet 
bihandledare till cirka 110 personer som ett resultat 
av nyrekryteringar och disputerade som genomfört 
handledarutbildning. Högskolan i Borås handledar-
resurser medför att kapaciteten för att handleda 
forskarstuderande är hög inom lärosätets samtliga 
forskningsområden. 

Vetenskaplig publicering
Högskolan i Borås strävar efter att öka produktionen 
av refereegranskade artiklar samt en generell ökning av 
publiceringsverksamheten. Under 2009 har högskolan 
fortsatt arbetet med informationsinsatser riktade till 
högskolans forskare bland annat kring vad som gäller 
vid parallellpublicering, olika publiceringsalternativ 
samt vilka publikationer som ger högst impact. Som 
ett stöd för digital publicering av forskningspublika-
tioner, studentuppsatser och andra digitala objekt har 
högskolan ett system för digital publicering BADA. 

Tabell 29: Publikationer

Publikationer 2009 2008 2007

Artikel, övrig 20 29 24

Artikel, övrig vetenskaplig 42 22 16

Artikel, refereegranskad 
vetenskaplig 113 110 94

Artikel, recension 9 13 28

Konstnärlig forsknings-  
och utvecklingsrapport 4 20 11

Bok 15 17 12

Kapitel i bok 78 45 78

Konferensbidrag, övrigt 42 68 60

Konferensbidrag, 
refereegranskat 107 105 74

Konferensbidrag, poster 25 13 12

Doktorsavhandling 17 14 10

Licentiatavhandling 4 5 3

Rapport 34 43 20

Patent 1 1 0

Övrigt 20 0 6

Publikationer totalt 531 505 448

Tabell 29 visar att högskolans vetenskapliga produk-
tion totalt sett ökat under 2009 i jämförelse med 
2008. Högskolans arbete med att informera om och 
stimulera den vetenskapliga produktionen har varit 
framgångsrikt. Den höga andelen av artiklar med 
refereegranskning och refereegranskade konferens-
bidrag är en tydlig indikator på att Högskolan i Borås 
satsningar på forskning gett resultat. 

För att synliggöra högskolans forskning ytterligare 
publicerar Högskolan i Borås sedan hösten 2007 en 
rapportserie benämnd Vetenskap för profession.  
Rapportserien syftar till att stärka och utveckla verk-
samheten vid Högskolan i Borås och skapa samarbete 
över disciplinära gränser. Rapportserien är också en 
kanal för att sprida forskningsresultat, till verksamma 
inom näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. 
Under 2009 publicerades ytterligare sex rapporter 
och den sammanlagda utgivningen uppgår sedan 
starten till tio rapporter.

Omvärldssamverkan

En regional aktör
Högskolan i Borås strategi att bedriva professionsin-
riktad utbildning och forskning i samarbete med olika 
aktörer är ett medel för att säkra verksamhetens rele-
vans och för att skapa effektiva arenor för kunskaps- 
och kompetensöverföring, till stöd för professionernas 
och regionens utveckling. Detta innebär att samver-
kan med det omgivande samhället utgör en strategisk 
dimension för utveckling av hela högskolans verksam-
het. Professionslärosätets förhållningssätt till forsk-
ning och utveckling innebär även att det skapas goda 
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förutsättningar för att Högskolan i Borås kontinuer-
ligt kan vidareutveckla och stärka sin roll i de regionala 
och nationella innovationssystemet. Under 2009 har 
Högskolan i Borås fortsatt sitt arbete med att på olika 
nivåer och mot olika målgrupper utveckla formerna 
för samverkan med det omgivande samhället. 

Högskolan i Borås spelar en aktiv och central roll 
för den regionala utvecklingen och bidrar till ökad 
tillväxt och sysselsättning. Högskolan finns exempel- 
vis representerad i Västra Götalandsregionens ut-
vecklingsgrupp och i partnerskapet för Regionalt 
tillväxtprogram 2008–2013 för Sjuhärad. Högskolan 
kommunicerar även med och har representation i 
näringslivsråd/kompetensråd eller motsvarande i alla 
kommuner i Sjuhärad. Ett exempel som kan nämnas 
i sammanhanget är samarbetet Innovativa Mark, där 
Högskolan i Borås tillsammans med Marks kommun 
och Minab (Marks idé- och näringslivsråd) med stöd 
av Tillväxtverket bedriver ett projekt i syfte att skapa 
fler och växande företag samt ett hållbart konkurrens-
kraftigt näringsliv.

Av stor betydelse för regional utveckling är samverkan 
samt former som underlättar individers rörelse mellan 
akademi och arbetsliv. Den grundläggande drivkraften 
vid Högskolan i Borås är att genom utbildning och 
forskning verka för en gynnsam samhällsutveckling. 
FoU Sjuhärad Välfärd är ett utmärkt exempel på ett  
samarbete med Sjuhärads kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen som syftar till ökad kun-
skapsöverföring till gagn för såväl utbildning och forsk-
ning som utveckling av den lokala och regionala verk-
samheten inom vård av äldre och funktionshindrade. 
Ett annat exempel är Centrum för arbetsvetenskap 
som utgör en arena och mötesplats för kunskapsut-
veckling och utbyte av erfarenheter mellan företag, 
organisationer och forskare inom det arbetsveten-
skapliga området. 

Samverkan med andra lärosäten
Ett område där Högskolan i Borås har tagit aktiv del 
för att utveckla en stark regional utbildnings- och 
forskningsmiljö är samarbetet med andra lärosäten. 
Under året har rektorerna för högskolorna i regionen 
haft regelbundna överläggningar med Västra Göta-
landsregionens ledning och prorektorerna bildar ett 
eget nätverk för möte med samma gruppering. Vidare 
ingår Högskolan i Borås tillsammans med Högskolan 
Väst och Högskolan i Skövde i samarbetet Västra 
Götalands Högskolor (VGH). Syftet med VGH har 
varit att samverka brett inom såväl olika utbildnings-
områden som inom administration och förvaltning. 
Inom kvalitet, förvaltning och administration finns 
väl fungerande och etablerade samarbeten.

Det tidigare samarbetet inom PAN Väst utvecklades 
under 2009 till KTP Sweden. Tillsammans med Hög-

skolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Stockholms 
universitet och Högskolan Dalarna har Högskolan i 
Borås arbetat vidare för att i samverkan med Tillväxt-
verket och Region Halland finna former för ett för-
djupat samarbete med kompetensutveckling. Samtliga 
lärosäten i nätverket KTP Sweden är även medlem-
mar i föreningen UniLink. UniLink är ett nätverk av 
högskolor som syftar till att genom erfarenhetsutbyte, 
kompetensutveckling och internationellt samarbete 
förnya samverkan mellan akademin och det omgivan-
de samhället. Högskolan i Borås deltar även i det re-
gionala kontaktnätet Reväst som syftar till att vara ett 
forum för planerad, pågående och avslutad forskning 
om regional utveckling, utförd såväl i som utanför 
Västsverige. Målet är att utifrån problem identifierade 
i Västsverige och genom internationella jämförelser 
initiera forskning om regional utveckling vid de väst-
svenska lärosätena. 

Under året startades MedTech West som är ett cent-
rum för samarbete mellan vård, industri och akademi 
i Västsverige. Målet är att skapa bättre förutsättningar 
för utbildning, forskning och innovationer inom det  
medicintekniska området. Förutom Högskolan i 
Borås ingår också Chalmers tekniska högskola, Göte-
borgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Västra Götalandsregionen i samarbetet. 

Informationsspridning
För att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen 
krävs effektiva kanaler för spridning av nya rön mel-
lan akademin och det omgivande samhället. Högsko-
lan kommunicerar med omvärlden såväl internatio-
nellt och nationellt som regionalt och lokalt på flera 
sätt och genom olika kanaler. Förutom information 
via webb, nyhetsbrev till intressenter såsom kommu-
ner och företag samt en numera webbaserad tidning 
för alumner, sker information via pressutskick, tv-
produktioner, information till journalister samt via 
externa webbplatser. Öppna föreläsningar, öppet hus 
och deltagande i vetenskapsfestivaler är andra kanaler 
för att sprida kunskap och information om högsko-
lans verksamhet. 

En viktig roll i denna kunskapsöverföring har Hög- 
skolan i Borås holdingbolag som sedan starten 2004 
bland annat medverkat till grundandet av stiftelser-
na ESPIRA Tillväxtcenter och Drivhuset i Borås. 
ESPIRA Tillväxtcenter är ett samarbete mellan Hög- 
skolan i Borås, näringslivet, Sjuhärads kommunal-
förbund och Borås Stad.  ESPIRA Tillväxtcenter ut- 
gör en viktig del i högskolans ambition att fortsätta 
utveckla strategier som stödjer behoven i kunskaps- 
och innovationsprocessens olika delar. Drivhuset i 
Borås arbetar för att främja nyföretagandet i Sjuhärads-
bygden genom att ge stöd till studenter som har egna 
utvecklingsbara idéer. 
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Högskolan i Borås Holding AB
Under 2009 har Högskolan i Borås Holding AB 
arbetat vidare med kommersialisering av forsknings-
resultat. Holdingbolaget ägs till 100 % av Högskolan 
i Borås och samverkar med andra regionala organisa-
tioner för att stimulera och möjliggöra entreprenöriell 
verksamhet baserad på den kunskap som genereras 
vid lärosätet. Holdingbolaget äger och förvaltar i en- 
lighet med verksamhetsbestämmelsen i sin bolags-
ordning aktier i onoterade utvecklingsbolag. 

Holdingbolaget har sammanlagt investerat i fyra 
intresseföretag samt ett koncernföretag. Det bokför-
da värdet på aktier i samt fodringar på dessa bolag 
uppgår enligt 2008 års redovisning till 2 324 tkr och 
tillgångar uppgick till 6 334 tkr. För verksamhetsåret 
2008 redovisade bolaget en förlust på 82 tkr. Med 
beaktande av utvecklingsbolagens status och att hol-
dingbolaget har ett stort eget kapital och inga ränte-
bärande skulder anser styrelsen att någon nedskriv-
ning av de bokförda värdena på aktier och fordringar 
för närvarande inte är erforderlig. En sådan prövning 
ska dock ske fortlöpande.

Styrelsen bestod under 2009 av Staffan Lööf (ord-
förande), Katrine Andersson, Carl-Axel Rudd, 
Ann-Gret Sparf och Kenneth Tingsvik. Sedan 2008 
innehar Karl Gustaf Rosén posten som verkställande 
direktör. Högskolan i Borås Holding AB är medlem  
i en nationell sammanslutning av holdingbolag  
(Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige). 

Resurser och finansiering av forskning  
och utbildning på forskarnivå
I propositionen Ett lyft för forskning och innovation 
tilldelades Högskolan i Borås ett ytterligare anslag 
till forskning om 6 570 tkr. Tillsammans med den 
starka utveckling som skett inom området under 
året innebar det att resurserna till området forskning 
och utbildning på forskarnivå ökade med 19 137 tkr 
jämfört med 2008.

Tabell 30: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)

2009 2008 2007

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 39 759 39 036 35 457

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 8 616 3 318 3 913

Intäkter av bidrag 37 495 24 381 27 597

Finansiella intäkter 2 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 85 872 66 735 66 967

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -76 333 -46 396 -55 581

Kostnader för lokaler -7 120 -1 163 -1 463

Övriga driftkostnader -21 478 -15 801 -16 756

Finansiella kostnader -59 -1 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -3 065 -2 509 -2 376

Summa verksamhetens 
kostnader -108 055 -65 870 -76 176

Verksamhetsutfall -22 183 865 -9 209

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter  
för bidrag 1 716 3 249 2 632

Övriga erhållna medel 
för finansiering av 
bidrag 5 413 1 630 1 406

Lämnade bidrag -7 129 -4 879 -4 038

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -22 183 865 -9 209

Tabell 30 visar att samtliga intäktsposter ökade och 
att de totala intäkterna för området uppgick till 
85 872 tkr. Enligt tabellen skedde ökningen inom den 
externt finansierade verksamheten medan den anslags-
finansierade forskningen var i stort sett oförändrad. Det 
beror på att det tillkommande anslaget på 6 570 tkr som 
högskolan erhöll enligt propositionen utbetalades via 
Kammarkollegiet och därför redovisas i form av ett 
bidrag. Korrigerat för den posten ökar intäkterna av 
anslag med 7 293 tkr (19 %) och intäkterna av bidrag 
med 6 544 tkr (27 %).  Den totala forskningsfinansi-
eringen utgjordes därmed av 54 % anslag och 46 % 
externa medel. Det är en ökning av andelen extern 
finansiering med tre procentenheter jämfört med 
2008.  

Samtliga kostnadsslag ökade 2009 jämfört med 
2008. Detta medför att de totala kostnaderna för 
verksamhetsgrenen ökade med 42 185 tkr (64 %) 
2009. Kostnadsökningen är delvis resultatet av den 
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utökade verksamheten inom forskning och utbild-
ning på forskarnivå men till största delen hänförbar 
till att Högskolan i Borås under 2009 infört Sveriges 
universitets- och högskoleförbunds modell för full 
kostnadstäckning. Modellen för full kostnadstäckning 
har inneburit att utöver underskottet i den bidrags- 
finansierade verksamheten belastar kostnader för stöd-
verksamhet, som tidigare redovisades som utbildning, 
årets resultat för forskning och utbildning på forskar-
nivå med uppskattningsvis 12 000 tkr. 

För den bidragsfinansierade verksamheten innebar 
modellen att högskolan använt anslagsmedel för att 
samfinansiera underskott i de projekt högskolan be-
driver inom forskning och utbildning på forskarnivå. 
Eftersom Högskolan i Borås prioriterat en utbyggnad 
av forskningsverksamheten och anslaget till forskning 
inte har varit i proportion till volymen på högskolans 
utbildningsverksamhet innebär modellen för full 
kostnadstäckning att det uppstår ett underskott i 
den bidragsfinansierade forskningsverksamheten 
på 10 578 tkr. Detta motsvarar 12 % av den totala 
volymen och medför att i realiteten utgjordes forsk-
ningsfinansieringen av 59 % anslag och 41 % externa 
medel. 

Tabellerna 30 och 31 visar att volymökningen inom 
verksamhetsgrenen har skett inom forskning och 
utbildning på forskarnivå medan verksamheten inom 
uppdragsforskning är i stort sett oförändrad i förhål-
lande till 2008. Sammantaget innebär ovanstående 

att verksamhetsgrenen redovisar en negativ kapital-
förändring på 22 254 tkr för 2009.

Tabell 32: Forskning och utbildning på forskarnivå  
inklusive uppdragsforskning (tkr)

2009 2008 2007

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 39 759 39 036 35 457

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 9 917 4 787 5 503

Intäkter av bidrag 37 495 24 381 27 597

Finansiella intäkter 2 0 0

Summa verksam-
hetens intäkter 87 173 68 204 68 557

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -76 796 -47 240 -56 534

Kostnader för lokaler -7 158 -1 192 -1 487

Övriga driftkostnader -22 322 -16 287 -17 267

Finansiella kostnader -60 -1 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -3 091 -2 548 -2 410

Summa verksam-
hetens kostnader -109 427 -67 268 -77 698

Verksamhetsutfall -22 254 936 -9 141

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndig- 
heter för bidrag 1 716 3 249 2 632

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 5 413 1 630 1 406

Lämnade bidrag -7 129 -4 879 -4 038

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring -22 254 936 -9 141

Den negativa kapitalförändringen medför att Hög-
skolan i Borås redovisar en ackumulerad kapitalför-
ändring för verksamhetsgrenen forskning och utbild-
ning på forskarnivå som vid 2009 års utgång uppgick 
till minus 47 413 tkr. 

Tabell 31: Uppdragsforskning (tkr)

2009 2008 2007

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 1 301 1 469 1 590

Intäkter av bidrag 0 0 0

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 1 301 1 469 1 590

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -463 -844 -953

Kostnader för lokaler -38 -29 -24

Övriga driftkostnader -844 -486 -511

Finansiella kostnader -1 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -26 -39 -34

Summa verksamhetens 
kostnader -1 372 -1 398 -1 522

Verksamhetsutfall -71 71 68

Årets kapitalförändring -71 71 68
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Ekonomisk utveckling
En stabil verksamhets- 
utveckling med kvalitet 

Högskolan i Borås verksamhet har visat en stabil eko- 
nomisk tillväxt den senaste femårsperioden. Den eko-
nomiska utvecklingen har bidragit till att högskolan 
under perioden tagit viktiga steg i enlighet med läro- 
sätets mål och strategier. För 2009 redovisar Högsko-
lan i Borås en positiv kapitalförändring för verksam-
heten på 26 206 tkr. Resultatet är till största delen 
hänförbart till att Högskolan i Borås nyttjar anslags-
sparande motsvarande 17 295 tkr. En annan bidra- 
gande orsak är att kostnaderna för personal blev lägre 
än förväntat till följd av minskade pensionskostnader 
(2 885 tkr) och upplupna löner (2 638 tkr). Hög-
skolan i Borås strävan efter en hållbar ekonomisk 
utveckling kräver att intäktsnivån är i paritet med 
kostnadsnivån. Eftersom nytt jande av an slagssparande 
har karaktären av en extraordinär intäkt har högskolan 

medvetet anpassat kostnadsnivån efter den lång siktiga 
intäktsnivån (takbeloppet). Detta har medfört att 
hög skolan redovisat ett överskott för såväl 2008 som 
2009. Överskotten innebär att högskolans ackumule-
rade kapitalförändring (myndighetskapital) uppgick 
till 78 975 tkr vid 2009 års utgång. 

För att bibehålla en stabil kostnadsutveckling har 
styrelsen vid Högskolan i Borås beslutat att de resur-
ser som frigörs när anslagssparandet nyttjas ska öron-
märkas för en satsning på utbild ning och fors kning 
under perioden 2010–2012. Mot denna bakgrund 
har 30 000 tkr av myndighets kapitalet avsatts för att 
ytterligare stärka områden för vilka högskolan avser 
att erhålla rättigheter att examinera på forskarnivå, 
postdoktorer, engångskostnader i samband med ny  
lokalisering för Institutionen Textilhögskolan, varu-
märkesarbete samt medel för kost nader kopplade till 
det ansvar som åligger högskolan när studentkårs-
obligatoriet avskaffas.   
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Sett till omsättning per verksamhetsgren för 2009 
svarar utbildning för 84 % och forskning för 16 % 
av högskolans verksamhet. Det innebär att även om 
andelen forskning ökat under senare tid utgör utbild-
ning merparten av högskolans verksamhet. Högsko-
lan i Borås har tidigare argumenterat för en ökning 
av anslaget till forskning mot bakgrund av den, i 
relation till andra lärosäten, relativt stora obalansen 
mellan forskning och utbildning. Att Högskolan i 
Borås anslag till forskning inte stått i proportion till 
utbildnings verksamhetens volym bekräftades genom 
att lärosätet i propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation kompenserades för den tidigare obalansen 
och var det lärosäte, Södertörns högskola undantaget, 
som procentuellt sett tilldelades den största ökningen. 

Högskolan i Borås har som huvuduppgift att bedriva 
utbildning och forskning. Det är läro sätets åsikt att  
utbildning och forskning är fullt likvärdiga och i 
princip förutsätter varandra för att bedriva en verk-
samhet med hög kvalitet. För att kompensera för det, 
i relation till utbildningsvolymen och universitets- 
och högskolesektorn, otillräckliga anslaget till forsk-
ning har Högskolan i Borås under en rad år delvis 
finansierat forskning och utbildning på forskarnivå 
via anslag till utbildning. Detta för att säkerställa 
forskningsanknytningen av utbildningarna och en 
utbildnings- och forskningsverksamhet med fortsatt 
hög kvalitet, vilket har medfört att det ackumulerade 
underskottet i verksamhetsgrenen forskning succes-
sivt ökat.

Från och med 2009 tillämpar Högskolan i Borås 
den av Sveriges universitets- och högskoleför bund 
utarbetade modellen för full kostnadstäckning. In-
förandet av modellen har medfört en mer rättvisande 
redovisning av högskolans verksamhet. Som en direkt 
konsekvens av modellen innebar redovisningen av  
bidragsfinansierade projekt samt kostnader för stöd-
verk sam heten att underskottet i verksamhetsgrenen 
forskning drastiskt ökade under 2009. 

Trots ökade forskningsintäkter medförde införandet  
av modellen att det ackumulerade underskottet i verk- 
samhetsgrenen forskning ökade med ytterligare 22 254 
tkr under 2009. Konsekvenserna av införandet av mo- 
dellen för full kostnadstäckning har visat sig svår-
överskådliga och lett till en mycket livlig diskussion 
inom universitets- och högskolesektorn om hur mo-
dellen ska tillämpas. Mot denna bakgrund kommer 
Högskolan i Borås att följa den nationella utveck-
lingen och kontinuerligt arbeta med att utvärdera och 
förbättra modellens tillämpning. 

Högskolan i Borås prioriteringar har skett mot bak-
grund av de förändringar som pågår inom universitets- 
och högskolesektorn. Inom såväl utbildning som 
forskning sker en utveckling mot att anslagen i högre 

grad konkurrensutsätts och verksamhetens faktiska 
resultat och kvalitet blir styrande för resurstilldel-
ningen. Mot denna bakgrund finns det mycket som 
talar för att det svenska högskolesystemet kommer 
att utvecklas i en riktning som innebär en tydligare 
skiktning av universitet och högskolor när resurser 
omprioriteras till lärosäten som bedöms bedriva en 
framgångsrik och kvalitativ verksamhet. Högskolan i 
Borås strävar efter att vara ett attraktivt och självstän-
digt lärosäte med egen rådighet som erbjuder såväl 
bredd som djup inom samtliga verksamhetsområden. 
När verksamheten konkurrensutsätts kräver detta 
att såväl utbildning som forskning bedrivs med hög 
kvalitet. För en fortsatt framgångsrik utveckling 
kommer Högskolan i Borås även fortsättningsvis att 
genom föra de nödvändiga prioriteringar som krävs 
för att garantera en högkvalitativ verk sam het inom 
såväl utbildning som forskning.
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Belopp (tkr) Not 2009 2008

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 466 774 439 986

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2

 
31 821 31 379

Intäkter av bidrag 30 45 713 33 713

Finansiella intäkter 3 767 5 074

Summa 545 075 510 152

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -328 783 -313 154

Kostnader för lokaler -78 738 -76 757

Övriga driftkostnader -96 993 -88 485

Finansiella kostnader 5 -324 -1 771

Avskrivningar och 
nedskrivningar -13 949 -23 593

Summa -518 787 -503 760

Verksamhetsutfall 26 288 6 392

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 6 -82 192

Transfereringar 7

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 4 510 5 657

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 5 434 1 893

Lämnade bidrag -9 944 -7 550

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 8, 9 26 206  6 584

Resultaträkning
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Balansräkning
Belopp (tkr) Not 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 867 4 841

Rättigheter och andra immateriella anläggn.tillgångar 10 3 867 4 841

Förskott avseende immateriella tillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 45 727 36 815

Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 19 952 9 425

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 25 775 27 189

Pågående nyanläggningar 0 201

Finansiella anläggningstillgångar 6 811 5 893

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 13 5 811 5 893

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 1 000 0

Fordringar 19 743 13 917

Kundfordringar 5 215 3 992

Fordringar hos andra myndigheter 15 14 522 9 913

Övriga fordringar 6 12

Periodavgränsningsposter 30 256 30 499

Förutbetalda kostnader 16 21 403 20 684

Upplupna bidragsintäkter 17 8 378 9 114

Övriga upplupna intäkter 18 475 701

Avräkning med statsverket 19 0 -17 295

Kassa och bank 133 891 105 251

Behållning räntekonto i Riksgälden 102 661 105 242

Kassa och bank 20 31 230 9

SUMMA TILLGÅNGAR 240 295 179 921

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 84 902 58 696

Statskapital 21 5 034 5 034

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 13 893 701

Balanserad kapitalförändring 9, 22 52 769 46 377

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 26 206 6 584

Avsättningar 1 278 3 352

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 1 278 3 352

Skulder m.m. 101 614 66 125

Lån i Riksgälden 24 33 960 36 279

Skulder till andra myndigheter 11 122 9 714

Leverantörsskulder 18 133 13 358

Övriga skulder 25 37 165 5 515

Depositioner 1 234 1 259

Periodavgränsningsposter 52 501 51 748

Upplupna kostnader 26 22 057 25 265

Oförbrukade bidrag 27 25 568 18 519

Övriga förutbetalda intäkter 28 4 876 7 964

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 240 295 179 921
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag (tkr)

Ramanslag 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 2 40 Högskolan i Borås:  
Grundutbildning (ramanslag) 17 295 409 720 0 0 0 427 015 427 015 0

001 Takbelopp (ram) 29 17 295 409 720 0 0 0 427 015 427 015 0

16 2 57 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa 
högskolor (ramanslag) 0 39 759 0 0 0 39 759 39 759 0

003 Högskolan i Borås (ram) 0 39 759 0 0 0 39 759 39 759 0

Summa 17 295 449 479 0 0 0 466 774 466 774 0

Finansiella villkor Maximerat belopp Utnyttjat belopp

Universitet och högskolor får 
belasta anslagen med kostnader för 
personskadeförsäkringar för studenter. 
Kostnaderna får högst uppgå till 24 kr 
per helårsstudent. 

156 32
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TABELL 1 – INTÄKTER FÖR GRUNDUTBILDNING (tkr) ÅR 2009

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande 
högskoleutbildning. 

  1a. Under 2009 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2009 års 
        takbelopp enligt tabell 2. 409 720

  1b. Eventuella decemberprestationer från 2008 som ryms inom takbeloppet. 0

  2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 17 295

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 0

Summa 427 015

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden. 0

Summa intäkter för grundutbildning 427 015

Ersättning för helårsprestationer för december 2008 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller 
ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 2 101 tkr.

TABELL 2 – REDOVISNING AV ANTAL HELÅRSSTUDENTER (HST), HELÅRSPRESTATIONER (HPR) SAMT 
REDOVISNING AV INTÄKTER PÅ GRUNDUTBILDNINGSANSLAGET. 

Utfall avseende perioden 2009-01-01 – 2009-12-31

A B C D E F

Beräknat Beräknat HST HPR Utfall Takbelopp

utfall utfall Ersättn. Ersättn. total enl RB

HST1,2 HPR1 (tkr) (tkr) ersättning (tkr)

C+D

Humaniora 124 65 2 592 1 189 3 781

Juridik 243 205 5 073 3 753 8 826

Samhällsvetenskap 1 264 982 26 368 17 992 44 360

Naturvetenskap 890 582 42 651 23 506 66 157

Teknik 1 244 949 59 625 38 371 97 996

Vård 699 657 35 593 28 996 64 589

Medicin 267 226 15 183 15 658 30 842

Undervisning 1 049 950 34900 37 201 72 101

Övrigt 661 454 25 445 14 189 39 634

Design 66 66 8 963 5 461 14 425

Summa 6 507 5 136 256 393 186 318 442 711 409 720

Bilaga 43 till regleringsbrev
Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2009.

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 17 295 tkr.

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 32 991 tkr.

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

2Totalt antal utbildade helårsstudenter 240 inom design. Högst får 66 
avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter 
inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.
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TABELL 3 – REDOVISNING AV HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 409 720

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr) 17 295

Summa (A) 427 015

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 101

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 442 711

+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr)

Summa (B)1 444 812

Summa (A–B)2 -17 797
1Summan ska avse den totala ersättning som lärosätet genomför produktion för, d.v.s. oberoende av om den ryms eller inte inom tilldelade 

medel (A).
2Om summan blir positiv, ska beloppet föras in i tabell över anslagssparandet nedan. Blir summan i stället negativ, ska beloppet föras till 
tabell över sparade helårsprestationer nedan.

Tabell Anslagssparande

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

- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet3 0

Summa 0
3Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Tabell Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr)4 0

- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2009 (tkr) 0

+ Ev. sparade HPR under 2009 (tkr) 17 797

Summa 17 797

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2009 (tkr) 0

Utgående värde av sparade HPR (tkr)5 17 797
4Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2008.
5Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2009.
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Resultaträkning per område
Belopp (tkr) Not Utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå
Forskning/konstnärligt  

utvecklingsarbete/utbild-
ning på forskarnivå

Totalt

Utbildning enligt 
uppdrag i  

regleringsbrev

Uppdrags- 
verksamhet

Utbildning 
på forskar-
nivå och 
forskning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 427 015 0 39 759 0 466 774

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 5 942 15 962 8 616 1 301 31 821

Intäkter av bidrag 30 8 218 0 37 495 0 45 713

Finansiella intäkter 765 0 2 0 767

Summa 441 940 15 962 85 872 1 301 545 075

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -245 660 -6 327 -76 333 -463 -328 783

Kostnader för lokaler -70 589 -991 -7 120 -38 -78 738

Övriga driftkostnader -66 935 -7 736 -21 478 -844 -96 993

Finansiella kostnader -253 -11 -59 -1 -324

Avskrivningar och nedskrivningar -10 412 -446 -3 065 -26 -13 949

Summa -393 849 -15 511 -108 055 -1 372 -518 787

Verksamhetsutfall 48 091 451 -22 183 -71 26 288

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag -82 0 0 0 -82

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 2 794 0 1 716 0 4 510

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 21 0 5 413 0 5 434

Lämnade bidrag -2 815 0 -7 129 0 -9 944

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 48 009 451 -22 183 -71 26 206
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Myndighetskapital
Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring) 78 975

B. Årets totala kostnader 518 787

A i procent av B 15,2%

 

Redovisning av kapitalförändring per område

Område Balanserad 
kapital- 

förändring 
(A)

Årets 
kapital- 

förändring 
(B)

Summa 
(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 77 928 48 460 126 388

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 78 527 48 009 126 536

Uppdragsverksamhet -599 451 -148

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå -25 159 -22 254 -47 413

Utbildning på forskarnivå och forskning -25 328 -22 183 -47 511

Uppdragsforskning 169 -71 98

Summa 52 769 26 206 78 975

Rensat från NeverLost-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalföränding) 78 419 tkr, 
B: Årets totala kostnader 516 946 tkr och A i procent av B: 15,2 %
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Avgifter 
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2009

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2007

Över-/ 
underskott 

2008

Intäkter 
2009

Kostnader 
2009

Över-/ 
underskott 

2009

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2009

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Beställd utbildning 0  0 1 000 1 000 0 0

Uppdragsutbildning 134 0 12 000 12 000 0 134

Biljett- eller programintäkter 0  0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet 0  0 50 50 0 0

Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Uppdragsforskning -47  0 1 000 1 000 0 -47

Inträde till museum 0  0 0 0 0 0

Tjänsteexport

Tjänsteexport 0  0 0 0 0 0

Summa 87  0 14 050 14 050 0 87

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -423  -140 250 390 -140 -703

Utfall 2009 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2009

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2007

Över-/ 
underskott 

2008

Intäkter 
2009

Kostnader 
2009

Över-/ 
underskott 

2009

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2009

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Beställd utbildning 0  0 89 131 -42 -42

Kvalificerad yrkesutbildning 0 0 1 005 867 138 138

Uppdragsutbildning -10 -589 14 868 14 513 355 -244

Biljett- eller programintäkter 0  0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet 0  0 11 70 -59 -59

Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Uppdragsforskning 98  71 1 301 1 372 -71 98

Inträde till museum 0  0 0 0 0 0

Tjänsteexport

Tjänsteexport 0  0 0 0 0 0

Summa 88  -518 16 319 16 179 140 -290

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -423  -127 325 431 -106 -656
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag (FÅB), förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring (FBF), studiedokumen-
tationsförordningen (1993:1153) samt tillkommande 
regeringsbeslut. Högskolans redovisning följer god  
redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets 
(ESV) föreskrifter och allmänna råd till FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och hög-
skolor undantag från bestämmelserna om avräkning 
i anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till 
lärosätenas räntekonton i Riksgälden ska ske i sam-
band med de månatliga utbetalningarna till respek-
tive lärosätes räntekonto i Riksgälden.

I regleringsbrevet görs för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen om att årsredovisningen 
ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter en-
ligt 2 kap. 4 § andra stycket förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag. Universitet 
och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt 
bilaga 45 till regleringsbrevet.

I regleringsbrevet görs undantag från 11 § anslagsför-
ordningen (1996:1189). Universitet och högskolor 
får överföra såväl helårsprestationer som outnyttjat 
takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 
tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår 
utan regeringens särskilda medgivande.

I regleringsbrevet medges för universitet och hög-
skolor undantag från bestämmelsen enligt 6 kap 2§ 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta 
och till regeringen lämna finansieringsanalys. 

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad 
ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras 
som anläggningstillgångar. Tidigare var belopps-
gränsen 10 tkr men från och med 1 januari 2008 
höjdes den från 10 tkr till 20 tkr. Inventarier som 
har ett funktionellt samband med varandra ses som 
en fungerande enhet. Anläggningstillgångar skrivs av 
linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då tillgången tas i 
bruk. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer     3–5 år
Inredning    10 år
Transportmedel    5 år
Maskiner och inventarier                 3–10 år
Immateriella anläggningstillgångar  3–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–5 år

Värdering av holdingbolag
Konsolideringen av högskolans dotterbolag Hög-
skolan i Borås Holding AB sker genom kapitalandels-
metoden.

Projektredovisning
Ett projekt i redovisningen definieras som en verk-
samhet som helt eller delvis finansieras av externa 
medel. Projektet har en bestämd uppgift som är tids-
begränsad och därefter upphör. För att klassificeras 
som projekt i redovisningen ska intäkterna överstiga 
300 tkr. Projekt periodiseras mot upparbetade kost-
nader i redovisningen till dess att projektet avslutas 
och resultatavräkning sker.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till de belopp som efter 
individuell prövning beräknas inflyta. Skulder är 
upptagna till de belopp som var kända vid brytdagen 
11 januari 2010.

Brytdag och periodavgränsningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2009 
har gjorts fram till 11 januari 2010. Som period-
avgränsningspost bokförs belopp överstigande 10 tkr.

Ändrade redovisningsprinciper
Högskolan i Borås tillämpar från och med 1 januari 
2009 Sveriges universitets- och högskoleförbunds 
(SUHF) modell för full kostnadstäckning. Modellen 
innebär ökad transparens i redovisningen och ger en 
mer rättvisande bild av högskolans olika verksamhets-
områden.

Enligt förordningen (SFS 2000: 605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska enligt 3 kap. 1 § 
myndigheterna kommentera verksamhetens resultat i 
förhållande till de uppgifter som framgår av myndig-
hetens instruktion och till vad regeringen i förekom-
mande fall, har angett i regleringsbrev eller i något 
annat beslut. Resultatredovisningen ska främst avse 
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Redovisningen 
ska lämnas enligt den indelning som myndigheten 
bestämmer om inte regeringen beslutat annat.
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Enligt ESVs föreskrifter till 3 kap 1 § förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
ska myndigheten översiktligt beskriva sin verksam-
het och resultatet av verksamheten, företrädesvis de 
viktigaste prestationerna, deras volym och kostnader. 
Enligt de allmänna råden kan kostnad per presta-
tion avse såväl kostnad per prestationstyp och år som 
enskild prestations totala kostnad. I Högskolan i 
Borås årsredovisning för 2009 redovisas en rad olika 
uppgifter om verksamhetens volym, såsom helårsstu-
denter och forskarexamina, samt de totala kostnader-
na med uppdelning på utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå respektive forskning och utbildning 
på forskarnivå. De uppgifter som redovisas i sam-
manställningen Väsentliga uppgifter har för univer-
sitet och högskolor i huvudsak utvecklats utifrån de 
perspektiv som anges i ovan nämnda förordning. 

Av högskolelagen framgår att universitet och hög-
skolor har tre huvuduppgifter; att bedriva utbildning 
som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund  
samt på beprövad erfarenhet, att bedriva forskning 
och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat ut-
vecklingsarbete samt att samverka med det omgivan-
de samhället och informera om sin verksamhet samt 
verka för att forskningsresultat tillkomna vid högsko-
lan kommer till nytta.

Att beräkna kostnaden per prestationstyp är däremot 
komplext och kräver klara definitioner för att upp-
gifterna ska vara meningsfulla, vilket innebär att det 
behövs mer tid för detta arbete än det som stått till 
förfogande inför årsredovisningen för 2009. Linkö-
pings universitets uppdrag från regeringen i början 
av 2000-talet att tillsammans med Lunds universitet, 
Kungliga Tekniska högskolan och Växjö universitet 
utveckla en modell för beräkning av kostnad för en 
doktorsexamen (per vetenskapsområde) visar på det-
ta. Ett utvecklingsarbete inför årsredovisningen 2010 
har därför initierats mellan lärosätena och i avvaktan 
på resultatet av detta redovisas i denna årsredovisning 
inte någon specifik kostnad per prestation. 

Under avsnittet Väsentliga uppgifter har Högskolan  
i Borås valt att ange volymen för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå i form av antalet hel- 
årsstudenter (inkl. uppdragsutbildning), antal helårs-
prestationer (inkl. uppdragsutbildning) samt antalet 
examina. Kostnaderna utgörs av de totala kostnader-
na för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(se tabell 27). För forskning och utbildning på for-
skarnivå har Högskolan i Borås valt att ange volymen 
i form av antal professorer, antal aktiva forskarstude-
rande samt antalet forskarexamina (doktorsexamina 
och licentiatexamina). Kostnaderna utgörs av de 
totala kostnaderna för forskning och utbildning på 
forskarnivå (se tabell 32).
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Notupplysningar

Not 1. Intäkter av anslag
Högskolan nyttjar under 2009 det resterande anslags-
sparandet från tidigare år på 17 295 tkr vilket innebär 
att det utgående anslagssparandet är 0 tkr.  

Not 2. Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

2009 2008

Avgifter enligt 3 § 
Avgiftsförordningen 17263 15 807

Avgifter enligt 4 § 
Avgiftsförordningen 3 790 7 501

Offentligrättsliga avgifter 345 237

Andra ersättningar 10 423 7 834

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 31 821 31 379

Not 3. Finansiella intäkter 2009 2008

Ränta på räntekonto  
hos Riksgälden 734 5 001

Övriga ränteintäkter 20 72

Övriga finansiella intäkter 13 1

Summa 767 5 074

Not 4. Kostnader för personal 2009 2008

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter 
enligt lag och avtal  
(S-kod 4111-4119) -220 678 -207 961

Not 5. Finansiella kostnader 2009 2008

Ränta på lån  
hos Riksgälden -243 -1 652

Övriga räntekostnader -90 -113

Övriga finansiella kostnader 9 -6

Summa -324 -1 771

Not 6. Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag
Resultatet avser verksamhetsåret 2008-01-01 - 
2008-12-31 för högskolans holdingbolag. Se vidare 
not 13.  

Not 7. Transfereringar
Transfereringarna avser externfinansierad 
verksamhet där högskolans uppgift i huvudsak är att 
vidareförmedla bidrag till olika mottagare, främst 
projektpartners.  

Not 8. Årets kapitalförändring 2009 2008

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag 
i regleringsbrev

 - anslag 47 550 5 893

 - avgifter 50 255

 - bidrag 409 89

Summa utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 48 009 6 237

Uppdragsverksamhet

 - avgifter 451 -589

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet 451 -589

Forskning/konstnärligt  
utvecklingsarbete/utbildning 
på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå  
och forskning

 - anslag -22 564 3 958

 - avgifter 55 -229

 - bidrag 326 -2 864

Summa utbildning på 
forskarnivå och forskning -22 183 865

Uppdragsforskning

 - avgifter -71 71

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning -71 71

Summa årets  
kapitalförändring 26 206 6 584

Belopp i tkr där annat ej anges.

Noter till resultaträkning

Not 9. NeverLOST-konsortiet
Universitet och högskolor har bildat ett konsortium 
i syfte att samverka för att utveckla, förvalta och 
ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet NeverLost. Konsortiet 
har per 2009-12-31 16 lärosäten som medlemmar 
och dess ekonomiska förvaltning sker av Högskolan 
i Borås. NeverLost-konsortiet ingår i högskolans 
redovisade myndighetskapital enligt följande 
specifikation:

2009 2008

Balanserad kapital-
förändring

927 1 042

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen -371 -115  

Summa myndighets-
kapital 556

 
927
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Not 11. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

2009 2008

Ingående balans 
anskaffningsvärde 35 942 38 273

Tillkommande tillgångar 14 905 4 310

Avgående tillgångar 0 -6 641

Utgående balans  
anskaffningsvärde 50 847 35 942

Ingående balans 
ackumulerad avskrivning 26 517 29 462

Årets avskrivningar 4 378 3 696

Avgående tillgångar 0 -6 641

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 30 895 26 517

Restvärde 19 952 9 425

Ökningen på 10 527 tkr på restvärdet består till 
största delen av installation av kyla på IT-avdelningen 
och diverse ombyggnationer på plan 4.

Not 12. Maskiner, inven- 
tarier, installationer m.m.

2009 2008

Ingående balans 
anskaffningsvärde 113 302 142 007

Tillkommande tillgångar 6 844 8 366

Avgående tillgångar -8 640 -37 071

Utgående balans  
anskaffningsvärde 111 506 113 302

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 86 113 103 834

Årets avskrivningar 8 249 19 314

Avgående tillgångar -8 631 -37 035

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 85 731 86 113

Restvärde 25 775 27 189

Noter till balansräkning

Not 10. Rättigheter  
och andra immateriella  
anläggningstillgångar

2009 2008

Ingående balans 
anskaffningsvärde 5 749 797

Tillkommande tillgångar 365 4 952

Utgående balans  
anskaffningsvärde 6 114 5 749

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 908 281

Årets avskrivningar 1 339 627

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 2 247 908

Restvärde 3 867 4 841

Not 13. 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. Högskolan i Borås Holding AB bildades 
2004-02-23 och under 2008 redovisade bolaget en 
förlust på 82 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som 
resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag i 
resultaträkningen för 2009. Holdingbolagets dotter- och 
intresseföretag är per 2008-12-31 Inicia AB 100 %,  
Reaction R&D Center AB 20 % och Good Solutions 
Sweden AB 24,4 %. Ägandet av Good Solutions Sweden 
AB har ökat från 21 % till 24,4 %. År 2009 har 
Good Solutions Sweden AB genomfört en nyemission. 
Högskolan i Borås Holding ABs ägarandel uppgår 
efter nyemissionen till 29,1 %. Under 2006 köpte 
Reaction R&D Center AB upp Action Caring Sweden AB. 
Holdingbolaget tog under 2007 beslut om delägande i 
de nystartade bolagen AB Initio och Posifon AB med 9,9 
respektive 10,0 % ägarandel.   
 

Antal Bokfört värde

Inicia AB, 
org.nr. 556698-1329 1 000 100

Reaction R&D Center AB, 
org.nr. 556658-4347 200 20

Good Solutions Sweden 
AB, org.nr. 556658-6649 430 729

Not 14. Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

Antal Bokfört värde Marknadsvärde

Robur, Fond: Access 
Offensiv 1 498 200 206

Robur, Fond: 
Företagsobligationsfond 1 852 200 200

Robur, Fond: 
Absolutavkastning Plus 5 171 600 600

Summa 1 000 1 006

Beloppet på 1 000 tkr tillhör en donation från Gunnar 
Ivarsson (Wäst-Bygg).    
 

Not 15. Fordringar hos andra myndigheter
Posten fordringar hos andra myndigheter uppgår  
2009-12-31 till 14 522 tkr. Den uppgick 2008-12-31 till 9 
913 tkr. Ökningen på 4 609 tkr är främst hänförlig till en 
mervärdesskattefordran.   

Not 16. Förutbetalda  
kostnader

2009-12-31 2008-12-31

Förutbetalda 
hyreskostnader 17 308 18 053

Övriga förutbetalda 
kostnader 4 095 2 631

Summa förutbetalda  
kostnader 21 403 20 684

På grund av ändrad redovisningsprincip ingår direkt-
avskrivningar på resterande värde för tillgångar under  
20 tkr motsvarande 5 451 tkr i årets avskrivningar för 
2008. 
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Not 17. Upplupna  
bidragsintäkter

2009-12-31 2008-12-31

Bidrag från annan  
statlig myndighet 2 601 1 125

Icke statliga bidrag 5 777 7 989

Summa upplupna  
bidragsintäkter 8 378 9 114

Posten upplupna bidragsintäkter består av upp-
arbetade kostnader avseende 30 bidragsfinansierade 
projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör till  
projekten Bättrekonceptet 2009 1 856 tkr (finansie-
rat av Västra Götalandsregionen), Action – att leva 
med demens 928 tkr (finansierat av KK-Stitftelsen) 
och Modellering av polymera nanokompositer 578 tkr 
(finansierat av KK-Stiftelsen).   

Not 18. Övriga 
upplupna intäkter

2009-12-31 2008-12-31

Upplupna 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 459 103

Övriga upplupna 
intäkter 16 598

Summa övriga 
upplupna intäkter 475 701

Posten upplupna avgiftsintäkter består av upp-
arbetade kostnader avseende 5 avgiftsfinansierade 
projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna hör till 
projekten Lärarutbildning 210 p 252 tkr (finansierat 
av förskolor) och ISSI 129 tkr (finansierat av 
Örnsköldsviks kommun). 

Not 19. Avräkning med 
statsverket

2009 2008

Anslag i räntebärande 
flöde

Ingående balans -17 295 -31 689

Redovisat mot anslag 466 774 439 986

Anslagsmedel som 
tillförts räntekonto -449 479 -425 592

Fordringar/Skulder 
avseende anslag i ränte-
bärande flöde 0 -17 295

Not 20. Kassa  
och bank

2009-12-31 2008-12-31

Bank, valutakonto 31 221 0

Kassa 9 9

Summa 31 230 9

Saldot på valutakontot uppgår till 31 221 tkr och 
avser EU-medel.

Not 21. Statskapital
Statskapitalet består av 5 000 tkr avseende 
högskolans holdingbolag enligt regeringsbeslut  
50 U2002/4579/UH samt 34 tkr avseende konst 
från Statens konstråd.

Not 22. Balanserad 
kapitalförändring

2009-12-31 2008-12-31

Utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 78 527 72 482

Uppdragsverksamhet -599 -10

Utbildning på forskarnivå 
och forskning -25 328 -26 193

Uppdragsforskning 169 98

Summa 52 769 46 377

Av föregående års kapitalförändring 6 584 tkr har  
192 tkr som avser resultat från andelar i dotterföre- 
tag och intresseföretag dragits ifrån och mellanskill-
naden 6 392 tkr förts till posten Balanserad kapital- 
förändring 2009.

Not 23. Avsättningar för 
pensioner och liknande 
förpliktelser

2009 2008

Ingående avsättning 3 352 4 627

Årets avsättningar 629 2 012

Årets utbetalningar -2 703 -3 287

Summa 1 278 3 352

Not 24. Lån i Riksgälden 2009 2008

Ingående balans 36 279 40 230

Under året nyupptagna lån 10 691 19 039

Årets amorteringar -13 010 -22 990

Utgående balans 33 960 36 279

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 70 000 70 000

Utnyttjad låneram vid 
årets slut 33 960 36 279

Beviljad kreditram 
på räntekontot 43 342 42 423

Maximalt utnyttjad 
kontokredit hos Riksgälden 0 0

Not 25. Övriga skulder
Posten övriga skulder uppgår 2009-12-31 till 37 165 tkr. 
De övriga skulderna har ökat väsentligt jämfört med 
föregående år då de uppgick till 5 515 tkr. Ökningen är 
främst hänförlig till EU-medel som ska vidareförmedlas till 
projektpartners.  
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Not 27. Oförbrukade 
bidrag

2009-12-31 2008-12-31

Bidrag från annan
statlig myndighet 8 930 7 226

Icke statliga bidrag 16 638 11 293

Summa oförbrukade 
bidrag 25 568 18 519

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 62 
bidragsfinansierade projekt. De största oförbrukade 
bidragen hör till projekten Smart textiles: 
Projektkansli 3 907 tkr (finansierat av VINNOVA med 
flera), Demokratiprojekt 2 237 tkr (finansierat av 
Vetenskapsrådet), Smart Textiles: Tec Lab 2 101 tkr 
(finansierat av VINNOVA med flera.) och Utrustning 
för trikåexperiment med smarta textilier 1 188 tkr 
(finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse). 
Dessutom tillhör 1 000 tkr en donation från Gunnar 
Ivarsson (Wäst-Bygg). De oförbrukade bidragen har 
ökat jämfört med föregående år. Ökningen är främst 
hänförlig till förskottsutbetalningar av bidrag inom 
ramen för Smart Textiles och ovan nämnda donation.  
 
 

Not 28. Övriga  
förutbetalda intäkter

2009-12-31 2008-12-31

Förutbetalda 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 4 266 7 925

Övriga förutbetalda 
intäkter 610 39

Summa övriga 
förutbetalda intäkter 4 876 7 964

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående 
projekt består av saldot för 11 avgiftsfinansierade 
projekt, vilket är en minskning jämfört 
med föregående år då posten bestod av 17 
avgiftsfinansierade projekt. De största förutbetalda 
avgiftsintäkterna hör till projekten Skolverket 
- Lärarlyftet 1 424 tkr (finansierat av Statens 
skolverk), Länsarbetsnämnden KOMUT 3 976 tkr 
(finansierat av Arbetsförmedlingen), Utbildning 
för utländska akademiker 427 tkr (finansierat av 
Arbetsförmedlingen), Smart textiles: Projektkansli 
403 tkr (finansierat av Espira Tillväxtcenter 
med flera) och MSU - kompetensutveckling för 
resurspersoner 340 tkr (finansierat av Statens 
skolverk).   
  

Not 26. Upplupna 
kostnader

2009-12-31 2008-12-31

Upplupna löner och 
arvoden 6 850 9 488

Upplupna 
semesterlöner 10 995 11 227

Övriga upplupna 
kostnader 4 212 4 550

Summa upplupna 
kostnader 22 057 25 265

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna 
kostnader består av periodisering av lärares 
planeringssaldon per 2009-12-31  4 213 tkr (5 052 
tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 
1 890 tkr (2 902 tkr föregående år) och inarbetad 
komptid och flexsaldo per 2009-12-31 747 tkr (774 
tkr föregående år).  
 

Noter till anslagsredovisning 
Not 29. Anslag 16 2 40 001
Högskolan nyttjar under 2009 det resterande 
anslagssparandet från tidigare år på 17 295 tkr vilket 
innebär att det utgående anslagssparandet är 0 tkr.  
 

Noter till resultaträkning per 
område
Not 30. Intäkter av bidrag  
I posten intäkter av bidrag för utbildning på forskarnivå 
och forskning ingår Kammarkollegiets anslag 2:56 
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
med beloppet 6 570 tkr.  
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Tilläggsupplysningar

I beloppen ingår ersättningar till styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare, som utbetalats av 
Högskolan i Borås under år 2009. 

Följande belopp har utbetalats: 

Allmänna företrädare  tkr
Andersson, Roland  22
Bergquist, Björn   22
Eklund, Solweig   22
Falck, Anna   22
Leissner, Maria   75
Olsson, Berit   22
Pedersen, Roland   22
Ryman, Gunnar   22

Företrädare för studenterna
Andersson, Jonas   22
Larsson, Sofie   11 
Nyman, Jonas   11
Hedegård, Lars  11
Larsson, Johan  11

Företrädare för lärarna
Till företrädarna för lärarna utgår inget arvode, utan 
dessa fullgör sitt uppdrag inom ramen för sina  
respektive anställningar.

Kjulin, Urban
Maceviciute, Elena
Strömberg, Marianne

Ledande befattningshavare
Till rektor Lena Nordholm utgår lön och  
skattepliktiga förmåner med 945 tkr.

Företrädare för de anställda
I enlighet med högskolelagen har företrädare för de 
anställda närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. 

Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2§ FÅB gällande er sättning  
med mera till styrelse och ledande befattningshavare

Redovisning av styrelseledamöters och ledande 
befattningshavares övriga styrelseuppdrag

Andersson, Roland – Regionstyrelsens ordförande
Västra Götalandsregionen. Styrelseledamot
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och West Sweden.

Bergquist, Björn – Styrelseordförande Vian AB,
Navian AB, Dinavian AB och LBC i Borås. Styrelse-
ledamot BoråsBorås TMA AB.

Eklund, Solweig – Styrelseledamot Studieförbundet 
SENSUS förbundsstyrelse.

Falck, Anna – Styrelseledamot Göteborgs-Postens 
Nya AB och Offside Press AB.

Leissner, Maria – Inga övriga uppdrag.

Olson, Berit – Inga övriga uppdrag.

Pedersen, Ronald – Inga övriga uppdrag.

Ryman, Gunnar – Styrelseledamot och Koncernchef
Haléns Holding AB. Styrelseledamot och VD Haléns 
AB. Styrelseordförande Älvsborgs Provinsbank i 
Borås och Svensk Distanshandel AB. Styrelseleda-
mot och vice ordförande Västsvenska Industri- och 
Handelskammaren Göteborg. Styrelseledamot Time 
Finans AB och EMOT (Distanshandel i Europa) och 
Vårgårda Logistik AB.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
utbildning på forskarnivå1

2009 2008 2007 2006 2005

Totalt antal HST inkl uppdragutbildning 6 716 6 029 5 637 5 431 5 137

- varav andel kvinnor 71% 72% 71% 71% 70%

- varav andel män 29% 28% 29% 29% 30%

Antal HPR inkl. uppdragsutbildning 5 291 4 800 4 547 4 426 4 365

Totalt antal nyantagna doktorander 18 6 14 15 11

- varav andel kvinnor 56% 100% 64% 60% 40%

- varav andel män 44% 0% 36% 40% 60%

Totalt andel doktorander med någon aktivitet 124 109 113 107 107

- varav andel kvinnor 59% 55% 61% 57% 60%

- varav andel män 41% 45% 39% 43% 40%

Totala antalet doktorander med  
doktorandanställning (årsarb.)2 48 39 41 35 38

Totala antalet doktorander med  
utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Totala antalet doktorexamina 15 14 7 7 13

Totala antalet licentiatexamina 5 5 5 4 7

Personal2

Totala antalet årsarbetskrafter 530 507 503 472 460

Medelantalet anställda 650 647 624 592 564

Personal; lärare2

Antal lärare totalt (årsarb.) 290 281 277 275 271

- varav andel kvinnor 51% 53% 52% 51% 48%

- varav andel män 49% 47% 48% 49% 52%

Antal disputerade lärare (årsarb.)3 132 117 121 104 89

- varav andel kvinnor 42% 41% 38% 37% 39%

- varav andel män 58% 59% 62% 63% 61%

Antal professorer (årsarb.) 22 22 21 21 20

- varav andel kvinnor 37% 35% 37% 38% 37%

- varav andel män 63% 65% 63% 62% 63%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 545 510 474 464 431

Grundutbildning (mnkr) 458 442 405 404 375

- varav andel anslag 93% 91% 91% 90% 89%

- varav andel externa intäkter 7% 9% 9% 10% 11%

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 87 68 69 60 56

- varav andel anslag 46% 57% 52% 56% 57%

- varav andel externa intäkter 54% 43% 48% 44% 43%

Kostnader totalt (mnkr) 519 504 476 443 419

- varav andel personal 63% 62% 62% 62% 63%

- varav andel lokaler 15% 15% 16% 16% 17%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 507 1 469 1 415 1 411 1 408

Balansomslutning (mnkr) 240 180 182 202 160

- varav oförbrukade bidrag 26 19 22 26 22

- varav årets kapitalförändring 26 7 -1 20 12

- varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring)
85 59 52 54 33

1 Högskolan i Borås bedriver forskarutbildning genom avtal med andra lärosäten. Övriga doktorander är inskrivna vid andra lärosäten. 
2 På grund av högskolans kvalitetssäkring av PA- och lönesystem har uppgifterna reviderats för 2007 och 2008. Detta innebär att jämförelser med tidigare årsredovisningar inte blir 
rättvisande. 
3 Uppgifterna för perioden 2005–2008 är inte reviderade. 
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Underskrifter
Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Borås den 17 februari 2010

Lena Nordholm     Maria Leissner   Roland Andersson
Rektor (myndighetschef )   Styrelseordförande

Björn Bergquist      Solweig Eklund   Anna Falck

Berit Olsson     Ronald Pedersen   Gunnar Ryman

Urban Kjulin     Elena Maceviciute    Marianne Strömberg 

Jonas Andersson    Sofie Larsson   Jonas Nyman
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Styrelsen vid Högskolan i Borås.



Postadress: Högskolan i Borås, 501 90 · Borås 
Besöksadress: Allégatan 1

Tfn: 033-435 40 00 · E-post: info@hb.se · www.hb.se


