
Årsredovisning
Högskolan i Borås 2010

Dnr 1046-10-24



2 Årsredovisning 2010

Produktion, layout: Informationsavdelningen,  
Högskolan i Borås

Foto: Anna Sigge (omslagsbild), Annie Andréasson, 
Peter Andersson MimBild, Magnus Andersson,  
Henrik L. Bengtsson, Patrik Hagborg, Ulf Nilsson m.fl.

Tryck: Responstryck, Februari 2011.

Högskolan i korthet
Ekonomi
Högskolan i Borås omsätter 575 523 tkr 2010 och redovisar ett positivt 
resultat på 17 316 tkr. Högskolans myndighetskapital, exklusive stats-
kapital, uppgick vid utgången av 2010 till 96 374 tkr.

Personal
Medeltalet anställda vid högskolan var 674 personer under 2010. Av 
dessa var 58 % kvinnor. 12 av högskolans 40 professorer var kvinnor.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Totalt omfattade Högskolan i Borås grundläggande högskoleutbildning 
6 775 helårsstudenter (HST) och 5 529 helårsprestationer (HPR under 
2010. Inom utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev redovisar hög-
skolan 6 553 HST respektive 5 355 HPR. Prestationsgraden var 82 %. 
Antalet avlagda examina under 2010 var totalt 2 001. Verksamhets-
grenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå omsatte 481 615 tkr 
och visade ett positivt resultat på 51 252 tkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Under 2010 hade Högskolan i Borås totalt 80 doktorander, varav 59 % 
var kvinnor. Under året genomfördes 17 disputationer. Verksamhets-
grenen forskning och utbildning på forskarnivå redovisar en omsättning 
på 93 908 tkr och ett negativt resultat på 33 936 tkr.
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ett historiskt år  
för högskolan
sällan har det känts mer befogat att sätta 
ovanstående rubrik över en tillbakablick på 
det gångna året. Under 2010 förverkligades 
ett mål som stått i centrum för Högskolan i 
Borås universitetsaspirationer – att få  
genomföra forskarutbildning i egen regi. 

Vi är fortfarande en högskola, men genom de av 
Högskoleverket (HSV) tilldelade rättigheterna att 
examinera doktorer har vi tagit ett avgörande steg 
mot vad som internationellt innefattas i universi-
tetsbegreppet.

När regeringen öppnade möjligheten för alla 
högskolor att söka forskarexamensrättigheter, 
bestämde vi oss för att gå fram med en bred 
ansats. Högskolans målsättning är att utvecklas 
till ett komplett professionslärosäte, och detta 
innebär bland annat att erhålla rättigheter för 
samtliga av högskolans forskningsområden, så 
att studenter vid alla våra utbildningar ska kunna 
gå hela vägen från utbildning på grundnivå till 
doktorsstudier. 

Vi valde en offensiv strategi och gick in med fyra 
generella och en konstnärlig ansökan. Många 
lärosäten valde en smalare väg. Vår bedömning 
visade sig emellertid riktig. Efter HSV:s prövning 
tilldelades vi generella rättigheter inom Biblio-
teks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning 
samt Textil och mode. Dessutom erhöll vi konst-
närliga rättigheter inom det sistnämnda området. 
Därmed tillhör vi en exklusiv skara av lärosäten. 
Utöver oss är det endast universiteten i Lund och 
Göteborg som har erhållit rätt att utfärda konst-
närlig doktorsexamen. 

Betydelsen av att ha erövrat dessa rättigheter kan 
inte nog understrykas, speciellt för studenterna 
vid Högskolan i Borås. En tydligare forsknings-
anknytning och en livlig doktorandverksamhet i 
egen regi, kommer att vara kvalitetshöjande för all 
utbildning. Till bilden av Högskolan i Borås som 
stark forskningsmiljö, hör att vi under det gångna 
året har tilldelats betydande externa forsknings-
medel för ett flertal angelägna projekt, till exem-

pel om återvinning av kläder och om ungdomars 
läsning av fiktionslitteratur.   

Vi kan i år också säga att vi är större än någonsin 
i betydelsen att vi har fler utbildningsplatser än 
någonsin förut. Högskolan fortsätter att vara 
ett attraktivt val för många studenter både i vårt 
närområde och från övriga landet. Därför var 
det oerhört glädjande att vi fick rättigheter att 
genomföra nya lärarutbildningar från och med 
hösten 2011. Som ett av endast sex lärosäten 
erhöll Högskolan i Borås rättigheter både för 
förskollärare och grundlärare. Detta tryggar ett 
kontinuerligt tillflöde av kompetenta lärare.

Jag möter ibland uppfattningen att högskole-
världen är en trögrörlig samhällssektor. I perspek-
tivet av vår högskolas utveckling är det svårt att 
hålla med. Hos oss, och ett antal andra läro-
säten, har utvecklingen under den gångna tioårs-
perioden varit betydande. Stora förändringar från 
uppdragsgivare har mötts med framgång. 

Lika viktigt som dynamik och nyskapande är för 
högre utbildning och forskning, är det att vara de 
akademiska kärnvärdena trogen. Under år 2010 
bidrog Högskolan i Borås till debatten om den 
svenska högskolans framtida roll genom semina-
rieserien Från Högskolan i Borås till Humboldt.
En skrift med samma namn har flitigt uppmärk-
sammats av medierna. 

Jag är stolt över den kompetens som vår organisa-
tion rymmer inom alla sina delar och vad vi till-
sammans – i partnerskap med näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet – har åstadkommit. 
Men vi får inte vila på lagrarna. Framför oss ligger 
nya stora utmaningar, närmast under år 2011.

Lena Nordholm
rektor

rektor har ordet
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År 2010 går till historien som året kår-
obligatoriet avskaffades. Tidigare har vi i 
studentkåren skrivit om detta med oro och 
pessimism. Till vår glädje kan vi konstatera 
att det gick bättre än väntat. 

Vi har dels fått ekonomiskt stöd från högskolan 
för att säkerställa vår kärnverksamhet och dels 
lyckats bibehålla över 50 % av våra medlemmar. 
Med detta sagt så måste vi även konstatera att 
studentkåren kraftigt fått dra ner på lokaler och 
anställda, vilket kan få konsekvenser på lång sikt.

Under våren tog högskolans styrelse ett beslut om 
att flytta Institutionen Textilhögskolan till nya 
lokaler på Simonsland i Borås. Detta är något vi 
ser på med spänd förväntan då det innebär att 
Högskolan i Borås äntligen får ett samlat campus. 
Från studentkårens sida har vi länge märkt att 
avståndet mellan högskolans fysiska enheter 
skapar barriärer och en viss ”vi kontra de känsla”. 
2013 ska flytten vara klar och studentkåren deltar 
i arbetet för att allt ska bli så bra som möjligt för 
kommande studenter.

Högskolan i Borås kunde under året glädjas åt att 
vi numera har fått rättigheter att själva bedriva 
forskarutbildning inom Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Resursåtervinning samt Textil och 
mode, där det blev både generell och konstnärlig 
examen. I och med att satsningen på forskning 
nu gått i hamn så har utbildning och utbildnings-
kvalité fått större utrymme. Under året krävdes 
det att högskolan, i och med de indragna rättig-
heterna för alla lärarutbildningar i Sverige, 
skickade in ansökan för att få fortsätta bedriva 
lärarutbildning. Vi fick under december månad 
besked att den verksamheten fortfarande ska få 
bedrivas här i Borås. Så även om fokus varit på 
forskning så visar detta att kvalitén i utbildningen 
bibehållts.

Studentkåren har under året varit delaktig i ar-
betet att ta fram en ny rektorskandidat. Detta har 
skett dels genom närvaro i rekryteringsgruppen 
och dels genom deltagande i hearing samt  

utlåtande i beslutsunderlaget för högskolans 
styrelse. Även om vi i studentkåren gärna hade 
sett en större tillströmning av sökande till tjänsten 
anser vi att den kandidat som högskolans styrelse 
valt att framföra till regeringen gjort ett bra 
intryck på oss studenter och kommer att bli en 
mycket bra rektor.

Studentinflytandet på högskolan har trots kårens 
minskade resurser fortsatt att hålla en god nivå 
och vi har under hösten fått igång vår sektion på 
Institutionen för vårdvetenskap. Överlag så fung-
erar samarbetet med högskolan bra och vi har sett 
ett på flera håll förstärkt samarbete mellan kårens 
sektioner och högskolans institutioner. Värt att 
notera är att högskolan återigen ger kursen För-
valtning och pedagogiskt ledarskap. Kursen syftar 
till att fortbilda våra studentrepresentanter, något 
som studentkåren är positiv till. I de fall vi tagit 
emot studentärenden från enskilda studenter är 
det främst den verksamhetsförlagda utbildningen 
som uppmärksammats. Till följd av detta starta-
des en dialog med berörda parter på högskolan 
för att se över hur vi kan förbättra de rutiner som 
ska minimera risken att studenter hamnar i kläm.

För studentkåren har 2010 varit ett omvälvande 
år och vi ser fram emot ett 2011 i grundutbild-
ningens tecken.

Andreas Henriksson 
kårordförande 10/11
Studentkåren i Borås

Högskolan i Borås  
– hattrick plus ett

studenterna har ordet
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Ja till forskarutbildning i Borås 
2010 var ett viktigt år för Högskolan i Borås. I 
slutet av juni kom det första beskedet från Hög-
skoleverket då man gav klartecken för rättigheter 
att bedriva forskarutbildning inom områdena 
Biblioteks- och informationsvetenskap och Resurs-
återvinning. Några månader senare fick hög-
skolan även ja till att ge forskarutbildning inom 
området Textil och mode, och det dubbelt upp. 
Det innebär att Borås får tillstånd att utfärda 
både generell forskarexamen samt konstnärlig 
forskarexamen i Textil och mode. 

Klartecken för simonsland 
Institutionen Textilhögskolan kommer att flytta 
till området Simonsland 2013 och högskolans 
hela verksamhet samlas därmed i ett campus. I 
Simonsland kommer Högskolan i Borås i sam-
verkan med Borås Stad och näringslivet att skapa 
en innovationsmiljö med stark textil och kulturell 
prägel. Styrelsen vid Högskolan i Borås sa ja till 
Simonsland den 10 juni. 
– Nu får Borås en stark profilerad och unik science 
park, konstaterade styrelsens ordförande Roland 
Andersson. 

rekordrusning till högskolan  
Under 2010 fick Högskolan i Borås fler anmäl-
ningar är någonsin. Antalet sökande till såväl  
vårens som höstens kurser och program ökade 
jämfört med föregående läsår.

Många kårmedlemmar trots 
avskaffat kårobligatorium
Sommaren 2010 togs ett historiskt steg inom 
svensk högre utbildning i och med att kåroblig-
atoriet avskaffades. Nu får studenterna själva 
bestämma om de vill tillhöra en studentförening 
eller inte. I genomsnitt har 50 % valt att bli med-

lemmar i en studentkår, vilket är ungefär samma 
anslutningsgrad som Studentkåren i Borås har.
– Vi har många studenter som pendlar, så utifrån 
våra förutsättningar är vi nöjda, säger kårordför-
ande Andreas Henriksson.

Årets viktigaste skrift?
Med anledning av att det 2010 var 200 år sedan 
det för Europas lärosäten mönsterbildande Hum-
boldtuniversitetet i Berlin grundades, anordnade 
Högskolan i Borås en seminarieserie under året. 
Mot en idéhistorisk bakgrund presenterades olika 
bilder av universitets och högskolors ställning 
och roller i vår samtid. I skriften Från Högskolan 
i Borås till Humboldt dokumenteras seminarie-
serien. Boken har uppmärksammats flitigt. En 
pressröst utnämnde rent av skriften till årets 
viktigaste bok. 

Lyckad profilering
Det verkar ha 
blivit en tradition 
att den nye uni-
versitetskanslern 
inleder sin tjänst 
med att besöka 
Högskolan i Borås. 
Så gjorde Anders 
Flodström och 
Lars Haikola är inget undantag. Under sitt besök 
menade han att Högskolan i Borås är en förebild 
för andra lärosäten.
– När det gäller profilering är Borås det bästa 
exemplet i landet.

viktiga händelser under året

Under hösten kom ett stort antal administrativ personal från lärosäten, som högskolan samarbetar med i Asien, till 
Borås för att arbeta under några månader.  Utbytet ingick i erasmus Mundus-programmet. 
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emelie Johansson var en av 
modedesignstudenterna som 
visade sin kollektion ”structure 
is everything” under London 
Fashion Week. 

Tio år med Filosoficaféet
2010 firade högskolans populära seminarieserie Filosofi-
caféet tio år. Många välkända föreläsare har gästat Borås 
och serien lockar många åhörare. Bland alla teman som 
varit kan nämnas ”Den mänskliga naturen”, ”Moral”, 
”Politikens filosofi”, ”Hur ska vi förstå vår samtid?” och 
”Mångkulturalism”. 2010 var temat under våren: ”Ond-
skan – kan vi bekämpa den?” och på hösten: ”Människan 
i tiden”.

Modeforskning går till skogs…
När oljan sinar och bomullsproduktionen inte räcker till, 
står den globala textilbranschen inför en av sina största 
utmaningar sedan den industriella revolutionen. Detta 
dramatiska scenario är en utgångspunkt för forsknings-
programmet F:3 – Fashion Function Futures, som bland 
annat väckte stort intresse hos miljöminister Andreas 
Carlgren när han besökte Högskolan i Borås. 
– Vi gör en kraftsamling och förenar olika forskargrupper 
i ett gemensamt program, vilket gör den här satsningen 
viktig för hela högskolan, menar prorektor Björn Bror-
ström.

Textilhögskolan skrev historia på 
London Fashion Week 
Som första svenska designutbildning någonsin visade 
Institutionen Textilhögskolans modedesignstudenter 
sina examensarbeten under London Fashion Week i 
september på Vauxhall Fashion Scout. Det är den största 
oberoende modevisningen i London. 

Ja till lärarexamen
I slutet av december kom äntligen ett efterlängtat besked 
– Högskolan i Borås får rättigheter att utfärda förskol-
lärarexamen. Några dagar senare fick Borås även klar-
tecken för examensrättigheter för grundlärare inom 
samtliga tre sökta inriktningar. Kraven var hårda. Endast 
13 av 22 lärosäten som sökt blev beviljades rättigheter för 
förskollärarexamen. Även för grundlärare fick nu Hög-
skolan i Borås rättigheter att utfärda examen.
– Vi vet att vi har en erkänt bra lärarutbildning och vi är 
mycket nöjda över den bekräftelse vi nu fått, konstaterar 
Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik.
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verksamhetsutveckling 2010

examensrättigheter för den nya lärarutbild-
ningen

Ett mångårigt systematiskt utvecklingsarbete 
med fokus på hög kvalitet inom lärarutbild-
ningen resulterade i examensrättigheter för fyra 
examina; förskollärarexamen, grundlärarexamen 
med inriktning mot fritidshem, F-3 och 4-6. 
En bidragande orsak till det positiva beslutet är, 
enligt Högskoleverket, den väl utvecklade organi-
sationen för den verksamhetsförlagda lärarutbild-
ningen vilket är ytterligare en kvalitetsstämpel på 
det som uttrycks i högskolans devis ”Vetenskap 
för profession”.  

Högskoleverkets bedömning av kvalitets-
arbetet

Granskningen av högskolans kvalitetsarbete som 
publicerades 2010 gav betyget godkänt och Hög-
skoleverket motiverade sin bedömning med: 

”Högskolan har länge haft ett väl fungerande och 
tydligt kvalitetssystem med avseende på kvalitets-
utveckling och kvalitetssäkring vilket bidrar till en 
kontinuerlig kvalitetsprocess.” 

Bedömning och rekommendationer har analyse-
rats och bearbetats, vilket resulterat i åtgärder som 
integrerats i det ständiga förbättringsarbetet vid 
högskolan. En av åtgärderna är att skapa ett kvali-
tetsledningssystem, byggt på ENQAs krav, som 
ytterligare kan stärka det systematiska kvalitets-
arbetets transparens och likriktning och som 
utvecklar tillgängligheten till information för 
såväl studenter som medarbetare. 

nya avtal med internationella partner-
universitet

Den medvetna satsningen på internationaliserings- 
arbetet fortsatte under 2010. Internationalise-
ringsarbetet resulterade bland annat i flera nya 
kontakter och samarbetsavtal med universitet i 
Asien, Sydamerika och Europa. 

Kvalitet 

Året som gått visar tydligt att högskolans verk-
samhet uppfyller de kvalitetskrav som ställs på ett 
lärosäte i ständig utveckling. Godkänt kvalitets-
arbete och beviljade examensrättigheter för såväl 
forskarutbildning som ny lärarutbildning är 
exempel på resultat av de externa granskningar 
som genomförts vid Högskolan i Borås under 
2010. Det ständigt ökande samarbetet med det 
omgivande samhället inom både utbildning och 
forskning styrker därtill profileringen mot det 
kompletta professionslärosätet. 

Högskolans systematiska kvalitetsarbete utgör 
en integrerad del av all verksamhet och präglas 
av ett ständigt pågående förbättringsarbete på 
alla nivåer och inom alla processer. Centrala 
beståndsdelar i det systematiska kvalitetsarbetet 
är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner 
och verksamhetsberättelser samt kontinuerliga 
dialoger, nämndernas uppföljningar av befintliga 
utbildningar, årlig kvalitetsarbetsinventering och 
lokala självvärderingar samt kurs- och program-
utvärderingar. Kvalitetsarbetet under 2010 bidrog 
bland annat till:

• Forskarutbildningsrättigheter inom fyra  
områden. 

• Examensrättigheter för ny lärarutbildning för 
förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

• Högskoleverkets positiva bedömning av  
kvalitetsarbetet.

• Nya avtal med internationella partneruniversitet.

Forskarutbildningsrättigheter

Högskolan i Borås fick under året klartecken 
att examinera på forskarnivå inom tre områden; 
varav ett, Textil och mode, gäller både generell och 
konstnärlig examina. Det är ett tydligt bevis på 
att verksamheten vid lärosätet håller hög kvalitet. 
En förutsättning för att högskolan kunde erhålla 
examensrättigheter var det dokumenterat fung-
erande kvalitetsarbetet.
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Kvalitetsarbete

I arbetet med högskolans dubbla kvalitetsdimen-
sion, där utbildning och forskning ska svara mot 
både akademins och yrkeslivets kvalitetskrav är en 
ständig förbättring av verksamheten central. I den 
andan har ett antal kvalitetsutvecklande insatser 
initierats under 2010. Några av de mesta centrala 
var:

• Utveckling av ett miljöledningssystem samt 
förberedelser för miljöcertifiering 

• Studentinflytande
• Utvecklingsarbete som en följd av ny modell för 

utbildningsutvärderingar
• Studentbarometer och alumnundersökning
• Utveckling av en forskarutbildningsorganisation

Utveckling av ett miljöledningssystem samt 
förberedelser för miljöcertifiering

Under året beslutades att Högskolan i Borås ska 
miljöcertifieras enligt miljöledningssystemet 
ISO14001 innan 2011 års utgång. En omfattande 
miljöutredning, som inkluderar en undersökning 
av i vilken omfattning hållbar utveckling är 
integrerat i utbildningen, har genomförts. Policyn 
för hållbar utveckling har reviderats. Den har en 
tydlig koppling till högskolans verksamhetsidé 
och betonar betydelsen av medarbetarnas och 
studenternas involvering i arbetet med att i ökad 
omfattning integrera hållbar utveckling i hög-
skolans verksamhet. I december fattades beslut 
om miljömål för perioden 2011-2013. Målen 
berör utbildning, forskning, energi, tjänsteresor 
och kompetensutveckling.

studentinflytande

Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka 
och medverka i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och förutsättningar för studier 
vid Högskolan i Borås. Detta säkerställs genom 
att studentkåren finns representerad i samtliga 
beslutande och beredande organ vid Högskolan i 
Borås. Av samtliga studentkårsrepresentanter var 
54 % kvinnor och 46 % män under 2010, vilket 
visar att studentkårens jämställdhetsarbete varit 
framgångsrikt. För att stärka studentinflytandet 
och säkerställa en hög kvalitet gav Högskolan i 
Borås under 2010 kursen Förvaltning och peda-
gogiskt ledarskap, riktad mot studentrepresentan-

ter i högskolans beslutande och beredande organ. 
Riksdagens beslut om att avskaffa kårobligatoriet 
2010 ger bland annat landets lärosäten ett tydligare 
ansvar för studiesociala frågor såsom informa-
tion till studenter, mottagande av studenter och 
arbetsmarknadskontakter under studietiden. För 
att bibehålla och vidareutveckla dessa områden 
har högskolan, i samråd med studentföreträdare, 
infört tydliga rutiner. Högskolans ansvar för 
studentinformation har medfört ett ökat an-
vändande av sociala medier. Ett avtal med 
studentkåren innebär att den, i samverkan med 
företrädare för lärosätet, fortsätter att samordna 
arrangemangen kring mottagandet. Vidtagna 
åtgärder resulterade i en god beredskap och minst 
lika god kvalitet på mottagandet av studenter som 
tidigare år. 

ny modell för utbildningsutvärderingar

Efter en turbulent vår med stor osäkerhet av-
seende Högskoleverkets nya modell för utvärde-
ring av utbildningsverksamheten har modellen 
omarbetats och beslutats. Vid Högskolan i Borås 
har modellen föranlett en översyn av det lokala 
utvärderingssystemet som numera genomförs 
med större kontinuitet och med en tydligare 
organisation och ansvarsfördelning samt med 
extern granskning som en ny kvalitetssäkrande 
åtgärd. Det kombineras med den redan tidigare 
etablerade lokala självvärderingen vilket skapat ett 
effektivare resursutnyttjande samtidigt som be- 
farad utvärderingströtthet undviks bland läro-
sätets medarbetare.

studentbarometer och alumnundersökning

Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet 
ska Högskolan i Borås årligen genomföra såväl en 
studentbarometer bland nuvarande studenter som 
en alumnundersökning bland tidigare studenter. 
Studentbarometern genomfördes under hösten 
2010, men resultatet är i skrivande stund inte 
analyserat.

Utveckling av en organisation för forskar-
utbildning

Högskolan är väl rustad att bedriva forskarut-
bildning i egen regi, något som förberetts sedan 
beslut om att ansöka om examensrättigheter 
fattades. Tiden fram till att de positiva beskeden 
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offentliggjordes har använts till att kvalitetssäkra 
utbildningen på forskarnivå. Hösten har inne-
burit ett mer konkret arbete med inrättande av 
beslutsorgan, utseende av ledamöter, fasställande 
av styrdokument och förberedelse för rekrytering 
av forskarstuderande.

Medarbetare

Kompetensförsörjning

En verksamhetsutveckling med fortsatt hög 
kvalitet kräver kompetenta och engagerade med-
arbetare. En viktig grund för god utbildnings-
kvalitet är lärarnas engagemang och förmåga att 
skapa miljöer som stimulerar och entusiasmerar 
studenterna i deras lärande. För att stödja lärarnas 
och forskarnas kompetensutveckling, och skapa 
en kreativ och attraktiv arbetsmiljö, använder 
Högskolan i Borås ett egenutvecklat IT-stöd för 
planering, redovisning och uppföljning av lärar-
nas arbetstid. Lärarskicklighet innebär också att 
ha insikt om, och förståelse för, de varierande sätt 
på vilka studenterna utvecklar kunskap. För att 
upprätthålla god utbildningskvalitet vid lärosätet 
erbjuds lärarna olika former av pedagogisk kom-
petensutveckling. 

Under våren 2010 genomförde 18 personer 
den behörighetsgivande högskolepedagogiska 
kursen och ytterligare 27 deltar i kursen läsåret 
2010/2011. Detta innebär att antalet lärare med 
högskolepedagogisk utbildning ökade jämfört 
med 2009. Glädjande är att utöver lärare deltar 
personal, med frekventa studentkontakter, från 
andra personalkategorier i kursen. Tillsammans 
med säkerställande av studentinflytandet och 
fortsatta satsningar på undervisande personals 
ämnesmässiga kompetens och övriga utbildnings-
insatser bidrar detta till en hög kvalitet inom 
utbildningen. Under 2010 har ett arbete med 
att verifiera personalens kompetens genomförts. 
Detta har lett till att tabell 1 reviderats för samt-
liga år. 

Av tabell 1 framgår att högskolans målmedvetna 
satsning på att kvalitetssäkra utbildningen genom 
att öka antalet disputerade lärare har varit fram-
gångsrik. Under 2010 ökade andelen disputerade 
lärare till 50 %. Ökningen är resultatet av högs-
kolans satsning på doktorander, kompetens-
utveckling av adjunkter samt nyrekrytering av 
lektorer och professorer. 

Att Högskolan i Borås satsning på att kompetens-
utveckla lärare och forskare varit lyckosam be- 
kräftades under året av att lärosätet erhöll gene-
rella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå 
inom tre av högskolans forskningsområden samt 
rättigheter inom konstnärlig forskning. Examens-
rättigheterna bidrar till ökad kompetensförsörj-
ning och fortsatt utveckling av tvärvetenskapliga 
forskningsprogram inom dessa viktiga områden. 
För att ytterligare stärka forskningsområdena 
och ge lärare möjlighet till kompetensutveckling 
genomfördes en satsning på anställningar som 
postdoc. Under 2010 anställdes tretton postdoc 
och som en del av anställningen genomgår lärarna 
handledarutbildning.

Utöver lärarnas och forskarnas ämnesmässiga 
kompetensutveckling har det under året genom-
förts en utbildning, som berörde diskriminering, 
riktad mot prefekter, enhetschefer, studierektorer 
och avdelningschefer. Det har även givits skräddar- 
sydda utbildningar inom bland annat stresshante-
ring och teambuilding. Vidare har en kurs i hand-
läggning inom offentlig förvaltning hållits för att 

Tabell 2: Antal nyanställda lärare per befattningskategori inklusive 
doktorander

2010 2009 2008

Totalt varav
kvinnor

Totalt varav
kvinnor

Totalt varav 
kvinnor

Professorer 4 25% 6 33% 7 43%

Lektorer 10 30% 15 47% 13 54%

Adjunkter 18 22% 13 38% 22 64%

Gästlärare 2 50% 7 71% 4 75%

Doktorander 11 45% 18 56% 6 100%

Annan 
undervisande/
forskande 
personal 13 46%

Totalt 58 34% 59 49% 52 62%

Tabell 1: Antal anställda per lärarkategori och andel disputerade per kategori

Lärarkategori 2010 2009 2008

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Professorer 40 95% 41 94% 31 91%

Lektorer 139 94% 137 89% 115 82%

Adjunkter 213 6% 222 9% 225 13%

Gästlärare 16 73% 17 77% 13 27%

Annan undervisande/
forskande personal 52 74% 16 63% 11 40%

Totalt 460 50% 433 46% 395 41%
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öka kompetensen och kvalitén inom området. 
Det har också förekommit grundläggande kurser 
inom IT samt introduktionsdagar för nyanställd 
personal. Inom ledarskapsutvecklingsområdet 
startade för femte gången chefs- och ledarskaps-
utvecklingsprogrammet DUCO. Vid genomför-
andet av utbildningen samarbetar Högskolan i 
Borås med Högskolan i Halmstad och Karlstads 
universitet.

Personal

Högskolans tillväxt inom samtliga verksamhets-
områden har medfört att antalet medarbetare 
ökar för femte året i rad. Ökningen har skett både 
avseende antalet lärare och övrig personal. 

Av det totala antalet helårsarbetskrafter utgör 
andelen personal verksam inom utbildning 
och forskning 63 % och andelen administrativ, 
teknisk samt bibliotekspersonal 37 %. Detta är i 
stort sett oförändrat jämfört med tidigare år. 
Inom kategorin lärare ökar samtliga kategorier 
utom adjunkter jämfört med 2009. Att antalet 
adjunkter minskar och antalet doktorander ökar 
är resultatet av högskolans satsning på kompe-
tensväxling.

Jämställdhet och mångfald 
 
Jämställdhet och mångfald utgör viktiga kvalitets-
aspekter för Högskolan i Borås. Möten mellan 
människor med olika bakgrund och erfarenheter 
skapar en kreativ och nyanserad miljö vilket 
bidrar till att utveckla såväl utbildning och forsk-
ning som det sociala sammanhang som högskolan 
utgör. Mångfaldsbegreppet innebär att Hög-
skolan i Borås har en uttalad strävan att en rik 
blandning av olikheter ska finnas representerad 
i hela organisationen och dess verksamhet. Jäm-
ställdhetsarbetet vid lärosätet syftar till att åstad-
komma en jämn könsfördelning på alla nivåer 
bland högskolans anställda. Målsättningen är att 
underrepresenterat kön ska uppgå till minst 40 % 
inom samtliga verksamheter, organ och nivåer.

Tabell 4 visar att Högskolan i Borås, sett till 
samtliga anställda, uppfyller sin målsättning för 
könsfördelning sedan ett flertal år tillbaka. På 
högskolegemensam nivå gäller detta för såväl 
lärare som doktorander. På institutionsnivå 
och bland övrig personal råder dock en ojämn 
könsfördelning. Bland lärare på institutionsnivå 
är antalet män i majoritet inom teknikområdet 
medan övriga områden uppvisar en generellt sett 
hög andel kvinnor. Sett till andelen kvinnor bland 

Tabell 3: Medarbetare

2010 2009 2008

Lärare Helårs-
arbets-
krafter

Medel-
talet

anställda

Helårs-
arbets-
krafter

Medel-
talet

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 24 35 22 36 20 29

Lektorer 102 121 97 116 86 102

Adjunkter 158 176 164 191 169 197

Gästlärare 3 14 2 10 2 10

Annan 
undervisande/
forskande
personal 18 30 5 12 4 9

Totalt 305 376 290 365 281 347

Övrig personal

Doktorander/
Amanuenser 60 64 48 54 39 51

Teknisk 
personal 49 53 47 52 43 49

Administrativ 
personal 138 156 125 154 124 147

Biblioteks- 
personal 23 25 20 25 20 25

Totalt 270 298 240 285 226 285

Antal 
anställda 575 674 530 650 507 619

Tabell 4: Könsfördelning

Lärare 2010 2009 2008

Kvin. Män Kvin. Män Kvin. Män

Professorer 30% 70% 37% 63% 35% 65%

Lektorer 47% 53% 43% 57% 44% 56%

Adjunkter 59% 41% 59% 41% 60% 40%

Gästlärare 50% 50% 65% 35% 77% 23%

Annan 
undervisande/
forskande
personal 56% 44% 31% 69% 18% 82%

Totalt 52% 48% 51% 49% 53% 47%

Övrig personal

Doktorander 59% 41% 64% 36% 68% 32%

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

Administrativ  
personal 82% 18% 80% 20% 75% 25%

Biblioteks-
personal 80% 20% 79% 21% 82% 18%

Totalt 66% 34% 69% 31% 67% 33%

Totalt 58% 42% 59% 41% 59% 41%
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ledningspersonal på institutionsnivå är könsför-
delningen relativt jämn (16 män och 12 kvinnor). 
Även högskolans ledning hade vid utgången av 
2010 en jämn könsfördelning med sex män (pro-
rektor, utvecklingsdirektör, chef för gemensam 
förvaltning samt tre nämndordförande) och fyra 
kvinnor (rektor, högskoledirektör, bibliotekschef 
samt chef för enheten för pedagogisk utveckling). 

sjukfrånvaro

Högskolan i Borås mål är att erbjuda alla med-
arbetare en hälsosam, kreativ och ändamålsenlig 
arbetsmiljö avseende såväl fysisk som psykosocial 
arbetsmiljö. 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 personal- 
vård har högskolan som mål att sjukfrånvaron 
fortsatt ska vara låg. 

Tabell 5: sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön

Kön 2010 2009 2008

Män 1,0% 1,5% 1,7%

Kvinnor 2,5% 3,4% 3,7%

Totalt 1,9% 2,6% 2,9%

Den totala sjukfrånvaron, uttryckt i procent av 
tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2010 till
1,9 %, en minskning för fjärde året i rad. Den 
minskande frånvaron är ett resultat av Högsko-

lan i Borås systematiska arbete med att förbättra 
personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö 
i kombination med den nedåtgående nationella 
trenden vad gäller sjukfrånvaro.

Tabell 6: sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder

Ålder 2010 2009 2008

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

30–49 1,8% 2,8% 2,7%

< 30 0,7% 0,8% 1,5%

Totalt 1,9% 2,6% 2,9%

Årligen genomför högskolan en medarbetar-
undersökning som inbegriper samtliga anställda. 
Resultatet av undersökningen ligger bland annat 
till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vi-
dare erbjuder högskolan arbetsmiljöutbildningar. 
För att stödja chefer och medarbetare använder 
högskolan ett arbetsmiljöverktyg. Verktyget inne-
håller relevant lagstiftning och förordningar samt 
beskriver processer för Högskolan i Borås arbete 
med arbetsmiljöfrågor. Vidare erbjuds samtliga 
anställda ett friskvårdsbidrag i syfte att förbättra 
personalens fysiska och psykosociala hälsa.
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infrastruktur

en centralt belägen högskola

Högskolan i Borås är en centralt belägen högskola 
med närhet till såväl Resecentrum som övriga 
kommunikationer. Genom sin placering bidrar 
Högskolan i Borås till en levande och attraktiv 
stadsmiljö som svarar mot studenternas behov av 
exempelvis bostäder, kulturellt utbud, goda 
kommunikationer, ett rikt studentliv och ända-
målsenliga stödfunktioner.

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. 
Samtliga högskolans lokaler är handikappanpas-
sade för att förbättra tillgängligheten för funk-
tionshindrade. 

Tabell 7: Total hyrd yta

Hyrd yta (m2) 2010 2009 2008

Lärosalar 7 559 7 885 8 250

Lab. & bibl. 16 368 15 897 16 259

Adm. lokaler 10 997 10 731 10 444

Övrigt 17 478 17 722 17 282

summa m2 52 402 52 235 52 235

På campusområdet ryms fem av sex institutioner, 
administrativa och tekniska avdelningar, student-
kår samt Bibliotek & läranderesurser. På gångav-
stånd från campusområdet ligger Institutionen 
Textilhögskolan. Vid Institutionen Textilhög-
skolan finns unika resurser i form av verkstäder, 
maskinpark och laboratorier för undervisning, 
forskning och utvecklingsarbete inom design 
och textil tillverkning. I syfte att skapa en samlad 
campusmiljö har högskolan under 2010 beslutat 
att Institutionen Textilhögskolans verksamhet ska 
flyttas till lokaler  i området Simonsland, i direkt 
anslutning till högskolans övriga campus. 

Bibliotek & läranderesurser

Bibliotek & läranderesurser utgör en samlad 
studiemiljö för högskolans studenter, lärare och 
forskare. Verksamheten består dels av kvalificerad 
informationsförsörjning och dels av ett antal 
studentstödjande verksamheter. Högskolans 
moderna och rymliga bibliotekslokaler utgör 
genom sin yta och sina tjänster en samlad och väl 
utnyttjad resurs. De moderna lokalerna inbjuder 
till möten. Biblioteket har öppet under veckans 
alla dagar och även allmänheten är välkommen. 
Bibliotekets grupprum, varav de flesta är utrus-
tade 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.

Tack vare ett nationellt samarbete och genom ett 
systematiskt arbete med att bygga upp aktuella 
och väl avvägda samlingar kan högskolans biblio-
tek erbjuda informationsresurser som ligger i nivå 
med universitetsbiblioteken inom högskolans 
forsknings- och utbildningsområden. Studenter 
och forskare har tillgång till digitala informations-
resurser, liksom till ett stort utbud av självservice-
tjänster, dygnet runt. För studenter som studerar 
på distans finns väl utvecklad service. Dessa stu-
denter kan få material hemskickat och får, liksom 
studenterna på campus, hjälp med informations-
sökningar via e-post och chatt.

Genom ett medvetet och långsiktigt arbete har 
även ett stöd för studenternas lärande både vad 
gäller bibliotek och övriga stödverksamheter. som 
studenthälsa, central studievägledning, karriär-
vägledning, internationell koordinator, student-
support, handikappsamordnare och studentom-
budsman byggts upp. 
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Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå
ett framgångsrikt år

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
kan Högskolan i Borås se tillbaka på ett fram-
gångsrikt år. Att i samarbete med professionerna 
utveckla utbildningar som syftar till att förbereda 
studenterna för kvalificerad yrkesutövning har 
visat sig attraktivt ur ett studentperspektiv. I lik-
het med den nationella trenden hade Högskolan 
i Borås ett fortsatt stort antal sökande till årets 
utbildningar vilket medförde en ökning av antalet 
sökande inom de flesta områden. 

Förutom att studenternas efterfrågan utgör ett 
kvitto på att Högskolan i Borås utbildningar 
håller hög kvalitet i en nationell jämförelse har 
lärosätet genomgående erhållit goda omdömen i 
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. En ytter-
ligare bekräftelse på att utbildningarna vid Hög-
skolan i Borås håller hög kvalitet är att högskolan, 
sedan högskolereformen 2007 genomfördes, 
erhållit masterrättigheter inom fem av sina 
sex områden, rättighet att utfärda civilekonom-
examen samt under 2010 rättigheter att utfärda 
förskollärarexamen, grundlärarexamen med 
inriktning mot arbete i fritidshem, grundlärar-
examen med inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1-3 samt grundlärar-
examen med inriktning mot arbete i grund-
skolans årskurs 4-6. 

Att högskolans utbildningar svarar mot samhällets 
behov bekräftas av att studenterna sett över tid 
intar en framskjuten placering avseende etable-
ring på arbetsmarknaden. Det starka söktrycket 
tillsammans med studenternas anställningsbarhet, 
visar att högskolans kontinuerliga arbete med att 
anpassa och profilera utbildningsutbud, innehåll 
och pedagogiskt upplägg varit framgångsrikt 
2010.  

Profilering och dimensionering

Högskolan i Borås är en nationellt profilerad hög-
skola med en stark regional förankring. Utöver 
att förse det regionala arbetslivet med kvalifice-
rad arbetskraft finns ett antal utbildningar där 
högskolan är den nationellt ledande aktören. 
Genom att utveckla professionsutbildningar 
inom olika områden till akademiska utbildningar 
på vetenskaplig grund har högskolan successivt 
expanderat sin utbildningsverksamhet. Av vikt för 
Högskolan i Borås kvalitetsarbete inom utbild-
ningsområdet, är att bygga programutbildningar 
på principen om treåriga grundutbildningar med 
påbyggnadsutbildningar om ett eller två år. Som 
professionslärosäte arbetar Högskolan i Borås 
utifrån en dubbel kvalitetsdimension, det vill 
säga att utbildningen ska svara mot såväl veten-
skapliga krav som professionernas behov. I syfte 
att kvalitetssäkra och utveckla utbildningarnas 
innehåll och samhällsrelevans ska det vid samtliga 
utbildningar finnas ett utbildningsråd med såväl 
studenter som externa ledamöter som är verk-
samma inom berörda professioner. 

Idag utgörs Högskolan i Borås utbildningsutbud 
primärt av professionsinriktade programutbild-
ningar på grundnivå och avancerad nivå, med 
direkt koppling till högskolans forskning, inom 
följande sex områden:

• Biblioteks- och informationsvetenskap 
• Handel-IT-Tjänster
• Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 
• Teknik
• Textil och mode
• Vård och omsorg

Som ett komplement till programutbildningarna 
finns inom respektive område ett brett utbud 
av fristående kurser. Kurserna ger fördjupning 
och breddning av studenternas kunskaper samt 
speglar idealet om ”ett livslångt lärande”. Ett 
brett utbud av fristående kurser medverkar också 
till att högskolan kan möta nya målgrupper som 
inte tidigare sökt sig till högre utbildning. För 
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att underlätta de förvärvsarbetandes deltagande i 
kurserna har Högskolan i Borås prioriterat fortsatt 
utveckling av kurser med flexibla studieformer. 
Detta gäller särskilt för högskolans uppdragsutbild-
ningar. 

Biblioteks- och informationsvetenskap  

Högskolan i Borås är den nationellt ledande 
utbildnings- och forskningsmiljön för biblioteks- 
och informationsvetenskap. Inom området 
erbjuder Högskolan i Borås program och kurser 
som leder till flera yrken, i första hand biblio-
tekarie, webbredaktör samt yrken inom media 
och litteratur. Tre utbildningar finns på master-
nivå och studentrekryteringen sker nationellt och 
internationellt. Ett stort antal fristående kurser 
erbjuds som fortbildning och fördjupning för 
yrkesverksamma och både programutbildningar 
och kurser ges på distans och i olika studietakt. 
2010 intensifierades institutionens arbete med att 
integrera sociala medier i utbildningen.

Handel-iT-Tjänster

Utifrån ett starkt regionalt behov har högskolan 
utvecklat ett antal yrkesutbildningar med 
inriktning mot Handel- IT-Tjänster. Här ges 
utbildningar i ekonomi och informatik upp till 
masternivå samt utbildningar där dessa ämnen 
kombineras. Ett växande utbud på engelska har 
ökat det internationella inslaget i utbildningarna 
framförallt på masternivå. Utöver utbildningar 
som leder till en yrkesbana inom dessa profes-
sioner utbildas bland annat fastighetsmäklare 
och systemvetare. Därutöver erbjuder högskolan 
inom området ett varierande utbud av fristående 
kurser och ett flertal uppdragsutbildningar. 

Lärarutbildning och pedagogisk  
yrkesverksamhet

Förutom kvalificerad grundutbildning för lärare 
med inriktning mot förskola och grundskola, 
bedriver högskolan utbildning inom pedagogiskt 
arbete och organisations- och personalutvecklare. 
Inom området erbjuds utbildning på avancerad 
nivå med möjligheter till magisterexamen i 
utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete och 
arbetsvetenskap samt möjligheter till master-
examen inom ämnet pedagogiskt arbete. Genom 
Regionalt utvecklingsCentrum (RuC) stimulerar 

och stödjer högskolan skolutveckling samt skapar 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kunskaps-
spridning i skolfrågor. Under 2010 har RuC 
framförallt erhållit uppdrag från statliga myndig-
heter, särskilt från Skolverket i form av Lärarlyftet 
och Förskolelyftet, men också en ansenlig mängd 
uppdrag från enskilda skolor och kommuner. 
Därtill har ett stort antal samverkansprojekt 
initierats.

Det långsiktiga och systematiska arbete som 
bedrivits för att kvalitetsutveckla, kvalitetssäkra 
och kompetensförstärka området har under 2010 
utvärderats och, i två avgörande avseenden, 
gett utdelning I den omfattande nationella alum-
niundersökning som gjordes på flertalet av landets 
lärarutbildningar placerar studenter från Hög-
skolan i Borås sin utbildning i särklass högst av 
alla de 25 lärosäten som deltog. Högskoleverkets 
examensrättsbedömningar inför ny lärarutbild-
ning ger också de ett högt betyg. Detta visas av att 
Högskolan i Borås under 2010 erhöll examens-
rättigheter för samtliga sökta lärarutbildningar 
upp till och med årskurs sex. Lärosätet tillhörde 
därmed den exklusiva skara av sex lärosäten i 
landet som tilldelades samtliga dessa rättigheter. 

Teknik

Inom området Teknik erbjuder högskolan 
högskoletekniker-, högskoleingenjörs-, magister- 
och masterutbildningar. Samtliga magister- och 
masterprogram har en tydlig internationell profil. 
Högskoleingenjörsutbildningen vid Högskolan 
i Borås är en av landets största. För att säkra 
utbildningarnas kvalitet och professionsankytning 
har högskolan ett nära samarbete med externa 
partners som Borås Energi och Miljö AB, SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Sweden 
Logistics. Utöver programutbildningarna erbjuds 
inom området fristående kurser med stor flexibi-
litet och möjlighet till studier på distans. Detta 
främst genom de företagsanknutna kurserna 
inom Bättrekonceptet som drivs på distans och 
examineras genom ett förbättrings- eller utveck-
lingsarbete i den organisation där den studerande 
har sin ordinarie yrkesverksamhet. I nära anknyt-
ning till Bättrekonceptet bedriver högskolan även 
uppdragsutbildningar.

Som en del i att bredda underlaget av sökande till 
de naturvetenskapliga och tekniska programut-
bildningarna bedrivs även ettåriga basårsutbild-
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ningar inom området. Utbildningarna ger möjlig-
het till sökande från gymnasiet att få behörighet 
inom naturvetenskap och teknik.

Textil och mode

Inom området Textil och mode har Högskolan 
i Borås en position som nationellt centrum för 
utbildning och utveckling. Vid högskolan finns 
unika resurser i form av verkstäder, maskinpark 
och laboratorier för undervisning, forskning och 
utvecklingsarbete inom design, tillverkning och 
teknisk utveckling. Utbildningar ges upp till 
magister- respektive masternivå inom design, 
ekonomi och teknik. Inom området erbjuds ett 
brett utbud av engelskspråkiga program på  
magister- och masternivå och det existerar ett 
stort och ökande intresse för samarbete från inter-
nationella universitet, institutioner och närings-
liv. För att svara mot den stora efterfrågan på 
vidareutbildning från studenter, yrkesverksamma 
och arbetsgivare erbjuder högskolan ett brett och 
flexibelt utbud av fristående kurser inom områ-
det. Intresset för utbildningar inom Textil och 
mode har i det närmaste exploderat och under 
den senaste femårsperioden har antalet studenter 
inom området mer än fördubblats. 

vård och omsorg   

Högskolan erbjuder i huvudsak sjuksköterskeut-
bildning inom området Vård och omsorg. Därut-
över ges barnmorskeutbildning och ett brett urval 
av specialistsjuksköterskeutbildningar. Ämnet 
vårdvetenskap kan studeras upp till magisternivå. 
För att tillgodose behovet av fortbildning och 
kompetensutveckling för yrkesverksamma erbjuds 
fristående kurser och uppdragsutbildningar. Det 
finns också möjlighet att läsa barnmorskeutbild-
ning och specialistsjuksköterskeutbildningar som 
fristående kurser i kombination med yrkesutöv-
ning. Detta kräver stor flexibilitet i tid och rum 
och flera av utbildningarna inom området erbjuds 
på distans. 

dimensionering

Högskolan i Borås tillhandahåller utbildning från 
grundnivå till utbildning på avancerad nivå inom 
samtliga av högskolans sex områden samt innehar 
rättigheter att utfärda masterexamen inom fem 
av dessa. Inom ramen för dessa områden erbjuder 
högskolan 13 magister- respektive åtta masterpro-
gram. I takt med att högskolan utvecklas kommer 
nya masterrättigheter successivt att tillkomma. 
Att tillhandahålla hela utbildningskedjan inom 
samtliga av högskolans områden skapar goda för-
utsättningar för att med bibehållen kvalitet kunna 
vidareutveckla utbildningsverksamheten.
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Tabell 8: Andel helårsstudenter per område och utbildningsnivå

 2010 2009 2008

område grundnivå Avancerad
nivå

grundnivå Avancerad
nivå

grundnivå Avancerad
nivå

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 85% 15% 86% 14% 74% 26%

Handel-IT-Tjänster 85% 15% 95% 5% 95% 5%

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 92% 8% 98% 2% 98% 2%

Teknik 82% 18% 81% 19% 80% 20%

Textil och mode 91% 9% 92% 8% 94% 6%

Vård och omsorg 75% 25% 75% 25% 73% 27%

Totalt 86% 14% 89% 11% 88% 12%

Av tabell 8 framgår att andelen studenter på avan-
cerad nivå har ökat under perioden. Det visar att 
högskolans ambition att öka antalet program på 
avancerad nivå börjar ge resultat. Utökningen 
av antalet magister- och masterprogram är 
betydelsefull inte minst för att säkerställa en god 
rekryteringsbas för lärosätets forskarutbildningar. 
Samtidigt ökade efterfrågan på högskolans utbild-
ningar på magister- och masternivå, inte minst 
från internationella studenter. Inom områdena 
Teknik, Handel-IT-Tjänster samt Textil och 
mode har högskolans utbildningar med en inter-
nationell profil rekryterat ett stort antal utländska 
studenter. 
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Uppdrag enligt regleringsbrev

Söktryck och efterfrågan  

Antalet sökande till högre utbildning vid svenska 
lärosäten ökade under 2010. Ökningen var dock 
inte i nivå med den kraftiga ökning av antal 
sökande som skedde mellan 2008 och 2009. I lik-
het med den nationella trenden ökade söktrycket 
under 2010 till Högskolan i Borås utbildningar.  
Efterfrågan på Högskolan i Borås utbildningar 
har därmed ökat under ett antal år, även under år 
där den nationella efterfrågan på högre utbild-
ning minskade. Det höga söktrycket befäster 
Högskolan i Borås position som ett attraktivt och 
eftersökt lärosäte för regionala, nationella och 
internationella studenter.

Tabell 9: Totalt antal sökande 

område 2010 2009 2008

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 5 731 3 214 2 761

Handel-IT-Tjänster 13 239 9 910 5 819

Lärarutbildning 
och pedagogisk 
yrkesverksamhet 5 024 4 543 5 148

Teknik 6 296 10 997 6 537

Textil och mode 18 685 17 132 11 289

Vård och omsorg 7 804 6 151 5 675

Totalt 56 779 51 947 37 229

Tabell 9 redovisar samtliga ansökningar till pro-
gramutbildningar på grundnivå samt på avan-
cerad 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 sökande. Totalt visar ansök-
ningsstatistiken en ökning inom alla områden 
förutom Teknik jämfört med 2009. Minskningen 
inom området beror på att högskolan under 2010 
inte gav de program på grundnivå riktat mot 
internationella studenter som attraherade nästan 
5 000 sökande 2009. I realiteten har därmed 

söktrycket inom samtliga områden ökat jämfört 
med 2009.

Prestationer

För 2010 tilldelade regeringen Högskolan 
i Borås 300 helårsstudieplatser som en 
del av den tillfälliga tvååriga satsningen 
för att möta ökade ungdomskullar 
och en svag konjunktur. Redan 2009 
omfördelade regeringen 200 helårs-
studieplatser från andra lärosäten till 
Högskolan i Borås, för att möta den 
västsvenska konjunkturnedgången. De 
platser högskolan tilldelades i proposi-
tionen Åtgärder för jobb och omställning 
och regeringens satsning på tillfälliga 
platser 2010 och 2011 har i kombina-
tion med det stabila söktrycket skapat 
förutsättningar för Högskolan i Borås att 
upprätthålla nödvändig och efterfrågad 
bredd i utbildningsverksamheten. Den 
utbyggnad som skett hade inte varit 
möjlig utan dessa permanenta och 
tillfälliga platser. 
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 Tabell 10: Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrad per område

2010 2009 2008

område
HsT HPr

Prest.-
grad HsT HPr

Prest.-
grad HsT HPr

Prest.-
grad

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 698 522 75% 597 392 66% 503 422 84%

Handel-IT-Tjänster 1 304 1 064 82% 1 243 951 77% 1 067 802 75%

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 1 431 1 237 86% 1 476 1 344 91% 1 524 1 344 88%

Teknik 1 125 872 78% 1 052 781 74% 939 688 73%

Textil och mode 1 063 842 79% 1 174 785 67% 979 687 70%

Vård och omsorg 932 818 88% 965 883 92% 866 759 88%

Totalt 6 553 5 355 82% 6 507 5 136 79% 5 878 4 702 80%

De permanenta och tillfälliga platserna har främst 
använts till utbildning på grundnivå inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, naturvetenskap 
och teknik, informatik samt textil. Detta har möj-
liggjort en utbyggnad av områdena Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Handel-IT-Tjänster, 
Teknik samt Textil och mode.

Anledning till att antalet helårstudenter 2010, 
trots en kontinuerlig stabil efterfrågan och stort 
behov av högskoleutbildad arbetskraft, är i nivå 
med 2009 är att högskolans planering utgår från 

att utbildningsvolymen ska minska med cirka 500 
helårsstudieplatser från och med 2012. Till följd 
av att regeringens satsning på tillfälliga platser 
2010 och 2011 upphör samt att studieavgifter för 
tredjelandsstudenter införs kommer Högskolan 
i Borås resurser för utbildning att minska. Under 
2010 har anpassningen till de nya planeringsför-
utsättningarna främst skett genom ett minskat 
utbud av fristående kurser. I kombination med 
högskolans arbete för att öka genomströmningen 
inom vissa områden, har detta medfört att presta-
tionsgraden ökat till 82 % för 2010. 
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Tabell 11: Kostnad per helårsstudent och helårsprestation

 2010 2009 20081

område Kostnad per 
HsT

Kostnad 
per HPr

Kostnad 
per HsT

Kostnad 
per HPr

Kostnad 
per HsT

Kostnad 
per HPr

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 54 73 65 99 57 67

Handel-IT-Tjänster 43 53 42 55 40 53

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 58 67 52 57 37 42

Teknik 69 89 71 95 59 80

Textil och mode 71 89 60 90 44 62

Vård och omsorg 74 85 72 79 65 75

Totalt 61 75 59 75 48 60

1 Högskolan i Borås använder sedan 2009 SUHF:s modell för full kostnadstäckning varför uppgifterna för 2008 inte inkluderar 
institutionernas andel av de indirekta kostnaderna. 

De strukturella förändringarna av utbildningarna 
till följd av högskolereformen och ökningen av 
antalet studenter vid Högskolan i Borås har med-
fört att fler studenter examineras på grundnivå. 
Torts den ökade andelen studenter på avancerad 
nivå minskar antalet examina på avancerad nivå 
jämfört med 2009.

Tabell 13: Avlagda examina avancerad nivå

2010 2009 2008

Magisterexamen 392 422 401

Masterexamen 17 11 0

summa generella examina 
avancerad nivå 409 433 401

Konstnärlig masterexamen 3 4 0

Specialistsjuksköterskeexamen 107 125 131

Barnmorskeexamen 21 22 26

Lärarexamen 0 0 0

summa yrkesexamina på 
avancerad nivå 128 147 157

summa examina avancerad nivå 540 584 558

Minskningen beror delvis på strukturella föränd-
ringarna inom utbildningarna men även på ett 
ökat nationellt intresse för utbildning på avance-
rad nivå som medfört att andelen studenter på av-
ancerad nivå ökat jämfört med föregående år. När 
dessa studenter examineras under 2011 förväntas 
antalet examina på avancerad nivå återigen öka. 

Av tabell 11 framgår att kostnaden per helårs-
student och helårsprestation ökat inom de flesta 
områden under perioden. Att kostnaden ökat 
förklaras delvis av att högskolan införde model-
len för full kostnadstäckning under 2009 varför 
en jämförelse med 2008 inte blir rättvisande. 
Andra variationer mellan åren beror främst på 
prestationsgrad, utbyggnad och kvalitetssäkring 
av verksamheten samt den årliga ökningen av 
anslaget till följd av pris- och löneomräkningen. 
De minskade kostnaderna inom området Teknik 
och Biblioteks- och informationsvetenskap beror 
på de tillfälliga platserna som högskolan erhöll 
under 2010. 

examina

Det ökade antalet studenter under de senaste åren 
har i kombination med efterfrågan på Högskolan 
i Borås utbildningsutbud lett till att det totala 
antalet examina ökade 2010 jämfört med 2009. 

Tabell 12: Avlagda examina grundnivå

2010 2009 2008

Högskoleexamen 76 101 90

Kandidatexamen 810 660 479

summa generella 
examina grundnivå 886 761 569

Konstnärlig kandidatexamen 5 7 0

Högskoleingenjörsexamen 130 103 95

Sjuksköterskeexamen 159 168 123

Lärarexamen 281 273 155

summa yrkesexamina grundnivå 570 544 373

summa examina grundnivå 1 461 1 312 942
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Tabell 14: Könsfördelning per utbildningsområde1 

område HsT därav HsT 
kvinnor

Andel kvinnor 
2010

Andel kvinnor 
2009

Andel kvinnor 
2008

Biblioteks- och informations-
vetenskap 698 504 72% 72% 72%

Handel-IT-Tjänster 1 317 659 50% 57% 58%

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 1 607 1 376 86% 86% 86%

Teknik 1 126 336 30% 33% 35%

Textil och mode 1 075 940 87% 89% 90%

Vård och omsorg 953 800 84% 84% 84%

Totalt 6 775 4 614 68% 71% 72%

1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning.

Breddat deltagande och ökad mångfald

För Högskolan i Borås handlar breddat deltagan-
de om en allmän strävan att öka antalet studenter 
från underrepresenterade grupper, men också om 
att intressera fler personer av manligt respektive 
kvinnligt kön för att söka sig till utbildningar som 
tydligt domineras av det motsatta könet. Mång-
faldsbegreppet utgör en viktig kvalitetsaspekt för 
Högskolan i Borås och lärosätet har ett ansvar för 
att studentsammansättningen på högskolans ut-
bildningar speglar befolkningssammansättningen 
avseende kön samt etnisk och social mångfald. 

Av tabell 14 framgår att kvinnliga studenter utgör 
en majoritet inom samtliga områden utom inom 
Handel-IT-Tjänster och Teknik. En förklaring 
till den höga andelen kvinnor är att högskolans 
utbildningsutbud i hög grad domineras av utbild-
ningar som leder till yrkesutövning inom kvinno-
dominerade sektorer. Under åren har högskolan 
försökt åstadkomma en jämnare könsfördelning 
bland studenter inom utbildningar där obalans 
råder. Genom att utveckla utbildningar som 
attraherar underrepresenterat kön har högskolan 
åstadkommit en jämnare könsfördelning inom 
vissa områden. Inom området Textil och mode 
bedriver högskolan framgångsrikt flera utbild-
ningar inom teknikområdet med textilinriktning 
och sett till samtliga utbildningar inom teknik 
och naturvetenskap uppvisar högskolan en jämn 
könsfördelning. Därutöver attraherar de textila 
utbildningarna med inriktning mot manage-
ment, ambulanssjuksköterskeutbildningen och 
den speciella lärarutbildningen med inriktning 
mot fritidshem manliga studerande. 

Tabell 15: Åldersstruktur1

Kategori HsT Antal 
indiv.

Andel
indiv.
2010

Andel 
indiv.
2009

Andel 
indiv.
2008

Kvinnor under 25 2 226 3 858 26% 26% 24%

Kvinnor 25–34 1 495 3 484 23% 24% 24%

Kvinnor över 34 894 3 255 22% 23% 24%

Män under 25 1 129 1 871 12% 11% 10%

Män 25–34 811 1 710 11% 11% 11%

Män över 34 221 887 6% 6% 6%

Totalt 6 775 15 065 100% 100% 100%

1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning.

Som framgår av tabell 15 har Högskolan i Borås 
lyckats väl med att rekrytera studenter ur olika 
ålderskategorier. Det indikerar att Högskolan i 
Borås lyckats i sin ambition att genom profile-
rade satsningar få fler yrkesverksamma personer 
att fortbilda sig och stimuleras till ett livslångt 
lärande. Genom ett breddat deltagande bidrar 
högskolan till att tillgängliggöra akademiska 
studier för breda grupper i samhället. Som ett led 
i Högskolan i Borås strategi för att ta ett aktivt 
ansvar för kompetensutveckling och fortbildning 
inom ramen för ett livslångt lärande erbjuder 
högskolan ett flertal kurser och programutbild-
ningar som möjliggör en mer flexibel studiegång. 
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Tabell 16: distansutbildning

område
2010 2009 2008

HsT HPr Prest. 
grad

HsT HPr Prest. 
grad

HsT HPr Prest. 
grad

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 342 230 67% 289 156 54% 210 173 82%

Handel-IT-Tjänster 11 2 19% 7 5 66% 3 1 41%

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 13 4 29% 2 1 71% 9 0 0%

Teknik 29 19 67% 11 13 121% 17 12 70%

Textil och mode 263 167 64% 386 164 43% 291 130 45%

Vård och omsorg 141 103 73% 130 103 79% 122 100 82%

Totalt 798 525 66% 824 442 54% 653 417 64%

Av tabell 16 framgår att Högskolan i Borås 
distansutbildningar i första hand vänder sig till 
studenter inom de områden där högskolan har 
ett nationellt ansvar. Inom såväl Biblioteks- och 
informationsvetenskap som Textil och mode, 
men även inom Vård och omsorg erbjuder 
högskolan ett brett utbud av distansutbildningar. 
Under 2010 minskade utbudet inom Textil och 
mode, till följd av anpassningen till ett minskat 
utbildningsuppdrag 2012. Mot bakgrund av att 
prestationsgraden för distansutbildning sjönk 
2009 i jämförelse med tidigare år har högskolan 
arbetat för att öka genomströmningen av distans-
studenter. I kombination med ett minskat utbud 
av fristående distanskurser har det bidragit till 
att prestationsgraden ökar till 66 % för 2010. 
Trots att utbildningsvolymen på distans mins-
kade något i jämförelse med föregående år har 
användandet av flexibla arbetsformer inom hela 
utbildningsverksamheten genomgått en markant 
ökning vid lärosätet. Alltfler utbildningar inklu-
derar digitala inslag i undervisningen vilket i hög 
grad medger en mer flexibel studiegång. 

Vid lärosätet finns en strävan att vara nationellt 
ledande i arbetet med bedömning av reell kom-
petens. En av högskolans etablerade verksamheter 
inom området är InvandrarAkademien. Invand-
rarAkademien syftar till att underlätta utländska 
akademikers etablering på den svenska arbets-
marknaden genom validering av reell kompetens 
och kompletterande studier. 

Som en del i att bredda underlaget av sökande till 
de naturvetenskapliga och tekniska programut-
bildningarna bedrivs även ettåriga basårsutbild-
ningar. Utbildningarna ger möjlighet för sökande 
att få högskolebehörighet inom naturvetenskap 
och teknik. 

Tabell 17: Basår

2010 2009 2008

Antal individer 282 193 117

Helårsstudenter 120 86 49

Helårsprestationer 66 49 31

Prestationsgrad 55% 57% 63%
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I likhet med det ökade intresset för högskolans 
utbildningar i naturvetenskap och teknik har 
efterfrågan på basårsutbildningarna ökat. Detta 
har resulterat i en konstant ökning av antalet 
studenter under perioden. Genomförda studier 
på tekniskt basår och tekniskt/naturvetenskapligt 
basår garanterar en plats på ingenjörsutbildning, 
textilingenjörsutbildning eller lärarprogrammets 
inriktningar mot naturvetenskap och matematik.

För att stärka arbetet med breddad rekrytering 
och breddat deltagande har högskolan samlat 
och samordnat det studentnära stödet. Här ges 
studenterna vägledning, handledning och stöd 
före och under deras studietid samtidigt som de 
förbereds för ett kommande yrkesliv. Att Hög-
skolan i Borås lyckats rekrytera studenter från 
grupper som traditionellt inte genomför akade-
misk utbildning får särskild betydelse då när-
regionen har en låg andel individer med examen 
från högre utbildning. Exempelvis har Högskolan 
i Borås under en rad år haft en högre andel 
studenter med utländsk bakgrund än riksgenom-
snittet. I jämförelse med riksgenomsnittet har 
högskolan även en hög andel studenter från 
arbetarhem.

internationalisering

En globaliserad värld och ett allt mer internatio-
nellt arbetsliv kräver kunskaper om internatio-
nella villkor och förmåga att verka internationellt. 
Arbetsmarknaden kännetecknas i allt högre grad 
av föränderlighet och internationalisering. Pro- 
fessionsutövare måste kunna anpassa sig till 
nya villkor och till att vara verksamma i skilda 
kulturer. Genom att förstärka den internationella 
dimensionen i utbildningen ges den enskilde 
studenten möjlighet att verka på en globaliserad 

arbetsmarknad. Globaliseringens betydelse ska 
också märkas i Högskolan i Borås utbildningar 
genom att frågor om hållbarhet, mångfald samt 
mäns och kvinnors villkor i ett internationellt 
perspektiv ges utrymme. Tillsammans med 
professioner och professionsinriktade internatio-
nella lärosäten, vidareutvecklar Högskolan i Borås 
former för hur studenter kan verka i såväl det 
europeiska som det globala rummet, samtidigt 
som internationella aspekter inkluderas i utbild-
ningarna.

Högskolan i Borås har under en längre tid haft en 
studentsammansättning som speglar den etniska 
mångfalden i det omgivande samhället. Att en 
femtedel av studenterna vid lärosätet har utländsk 
bakgrund ökar förutsättningarna för att såväl 
studenter som personal ska utveckla en ökad för-
ståelse för kulturella skillnader. Samtidigt pågår 
en kontinuerlig utveckling av Högskolan i Borås 
internationellt rekryterande utbud samt ett arbete 
för att program, kurser eller moment i kurser ska 
involvera internationella samarbeten. Det kan 
handla om utbildningar där delar av studierna 
är förlagda till andra länder eller där lärare från 
utländska lärosäten är aktiva. 

Högskolan i Borås har inom ramen för olika 
utbytesprogram lyckats väl med att involvera 
utländska lärare och personal i utbildningarna 
under perioden. Under 2010 ökade samtligt 
utbyte inom ramen för utbildningsprogram 
inom EU. Detta delvis till följd av att högskolan 
är koordinator för ett Erasmus Mundus-projekt 
med Asien, EM EuroAsia, och samarbetspartner 
i projektet TOSCA, som rör samarbete med 
Centralasien. Därutöver har högskolan ett antal 
gemensamma utbildningar och examina samt 
ett omfattande lärarutbyte med universitet och 
lärosäten från samtliga världsdelar. 

Tabell 18: Antalet inresande personal inom utbytesprogram

2010 2009 2008

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Doktorander 2 50% 2 50% 1 100%

Lärare (lärarutbyte undervisning) 23 70% 28 71% 18 67%

– varav inom EU:s utbildningsprogram 9 53% 9 68% 7 71%

Övrig personal* 23 43% 8 0% 15 87%

– varav inom EU:s utbildningsprogram 18 50% 1 0% 5 50%

Totalt 48 56% 38 52% 34 77%

*Personalutbyte inkluderar lärare om utbytet ej varit undervisning eller forskning.
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Lika viktigt som influenserna från inresande 
lärare och personal är högskolans arbete med att 
ta tillvara erfarenheter från lärare med utländsk 
bakgrund och från lärare som har erfarenhet 
av internationellt utbyte.  Tyvärr har antalet 
utresande personal inom ramen för utbytespro-
gram minskat jämfört med 2009. Även antalet 
utresande studenter minskade 2010 i förhållande 
till tidigare år.  

I syfte att öka det internationella utbytet för 
studenter, lärare och forskare har högskolan under 
2010 vidareutvecklat de fördjupade samarbeten 
som utarbetats med ett antal utländska lärosäten. 
För att möjliggöra för studenter vid Högskolan i 
Borås att genomföra delar av sin utbildning vid 
ett lärosäte utanför Sverige är det av yttersta vikt 
att högskolan kan erbjuda attraktiva studieplatser 
vid utländska universitet och högskolor. Exempel-
vis har högskolan i samarbete med Asian Institute 
of Technology utvecklat ett program till affärs-

ingenjör där delar av utbildningen är förlagd till 
Bangkok, Thailand. Med kinesiska lärosäten har 
programmet internationell marknadsföring och 
IT utvecklats.

Genom det aktiva och fördjupade samarbete som 
utvecklats med ett antal lärosäten, bland annat 
genom Erasmus Mundus, har antalet inresande 
studenter 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 till internationella 
studenter. Framförallt på avancerad nivå har 
Högskolan i Borås utvecklat utbildningar på 
engelska som visat sig vara internationellt kon-
kurrenskraftiga. 

Tabell 19: Antalet utresande personal inom utbytesprogram

2010 2009 2008

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

Doktorander 6 67% 8 75% 2 50%

Lärare (lärarutbyte undervisning) 27 41% 39 71% 71 59%

– varav inom EU:s utbildningsprogram 15 47% 9 67% 12 58%

Övrig personal* 42 71% 56 71% 10 100%

– varav inom EU:s utbildningsprogram 14 79% 11 82% 7 100%

Totalt 75 60% 103 72% 102 77%

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

Tabell 20: Antalet in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2010 2009 2008

Kategori Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel
kvinnor

Totalt Andel 
kvinnor

inresande studenter 279 67% 234 72% 155 70%

– varav inom EU:s 
utbildningsprogram 173 68% 144 73% 91 59%

Utresande studenter 140 87% 173 85% 147 86%

– varav inom EU:s 
utbildningsprogram 55 93% 84 88% 44 30%

– varav 
studenter inom 
lärarutbildningen 37 78% 47 91% 55 85%

– varav inom EU:s 
utbildningsprogram 2 100% 12 83% 5 100%



28 Årsredovisning 2010

Som ett resultat av det ökade utbudet riktat till 
internationella studenter har antalet free movers 
ökat under perioden. Mot denna bakgrund finns 
det goda skäl att kalkylera med en fortsatt inter-
nationell efterfrågan på högskolans professions-
inriktade utbildningsutbud. 

Tabell 21: Antal free movers

2010 2009 2008

Individer 968 585 344

HST 531 250 170

HPR 326 157 125

Prestationsgrad 61% 63% 74%

De internationella erfarenheterna visar dock att 
införandet av studieavgifter medför en kraftig 
nedgång av antalet studenter från tredje land. För 
Högskolan i Borås kommer införandet av studie-
avgifter att få konsekvenser främst för utbildning-
arna på avancerad nivå inom Teknik, Handel-
IT-Tjänster samt Textil och mode. Som en del 
i arbetet med att möta den nya internationella 
utbildningsmarknadssituation som kommer att 
uppstå vid införandet av studieavgifter för studen-
ter från tredje land kommer högskolan fortsätta 
utveckla internationellt attraktiva utbildnings-
program på grundnivå och avancerad nivå. Detta 
för att säkerställa högskolans utbildningsutbud på 
främst magister- och masternivå med anknytning 
till högskolans forskningsområden. 

Uppdragsutbildning

Högskolan i Borås profil som professionslärosäte 
ska återspeglas i ambitionen att vara en ledande 
aktör inom det utbildningssegment som handlar 
om vidareutbildning av individer som är väl eta-
blerade på arbetsmarknaden. Detta sker genom 
ett utbud som riktar sig mot offentlig, privat
och ideell verksamhet, i form av såväl fristående 
kurser som professionsorienterade uppdragsut-
bildningar. Högskolan i Borås utbud av upp-
dragsutbildningar riktar sig främst mot yrkes-
arbetande i närområdet, men flera utbildningar 
ges på distans, vilket betyder att de geografiska 
gränserna vidgas. Högskolan i Borås erbjuder 
uppdragsutbildningar inom samtliga sina utbild-
ningsområden och utbildningarna ges både i form 
av poäng- och ickepoänggivande utbildningar. 

Under 2010 ökade antalet helårsstudenter i 
poänggivande uppdragsutbildning jämfört med 
2009. Ökningen förklaras främst genom en 
ökning av antalet helårsstudenter inom Lärar-
utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. 
Detta delvis till följd av regeringens satsningar 
Lärarlyftet och Förskolelyftet, men framförallt 
beror ökningen på regionala satsningar på kom-
petensutveckling. Satsningarna är en konsekvens 
av det omfattande reformeringsarbete som pågår 
inom svenskt skolväsende sedan några år tillbaka. 
Den ökade efterfrågan på högskolans uppdrags-
utbildning inom området ska ses mot bakgrund 
av ett omfattande och nära samarbete med 
professionen. Den goda relationen med yrkesut-
övarna borgar för en fortsatt hög kvalitet i de nya 
lärarutbildningar högskolan startar från och med 
hösten 2011.

Tabell 22: Poänggivande uppdragsutbildning

2010 2009 2008

område HsT HPr Prest.
grad

HsT HPr Prest.
grad

HsT HPr Prest.
grad

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

Handel-IT-Tjänster 12 11 92% 26 22 84% 28 26 93%

Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet 177 134 76% 152 96 63% 90 50 55%

– varav Lärarlyftet 38 26 67% 30 16 54% 14 4 29%

Teknik 0 1 - 0 0 - 0 2 -

Textil och mode 12 15 121% 7 12 184% 9 7 76%

Vård och omsorg 20 13 66% 21 24 118% 15 14 88%

Totalt 222 174 78% 209 171 72% 142 98 69%
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resurser och finansiering av 
utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå

resurser och finansiering av utbildning 
enligt uppdrag i regleringsbrev

Enligt regleringsbrev för 2010 tilldelade reger-
ingen Högskolan i Borås totalt 447 634 tkr i 
ersättning för utbildning. Ersättningen fördelades 
dels i form av ett anslag, takbelopp, på 440 634 
tkr och dels 7 000 tkr i ersättning för ytterligare 
högskoleplatser. Ersättningen för de ytterligare 
platserna betalades ut via Kammarkollegiet i form 
av ett bidrag men platserna ska avräknas inom 
ramen för takbeloppet. Ersättningen för utbild-
ningen är följaktligen villkorad och förutsätter att 
Högskolan i Borås genomför verksamhet på en 
bestämd nivå (takbeloppet). 

Tabell 23: Utveckling av den anslagsfinansierade
utbildningen

Belopp (tkr) 2010 2009 2008

Antal helårsstudenter 6 553 6 507 5 878

Antal helårsprestationer 5 355 5 136 4 702

Ersättningstak 447 634 409 720 386 556

Över-/underprestation 25 831 35 092 14 394

Sparade prestationer 43 628 17 797 0

Anslagssparande 0 0 17 295

Ökningen av antalet helårsstudenter och helårs-
prestationer innebar att Högskolan i Borås redo-
visade ett utfall för utbildning enligt uppdraget i 
regleringsbrev på 471 962 tkr. Utfallet medför att 
ersättningstaket för den grundläggande högskole-
utbildningen (447 634 tkr) nås och att högskolan 
inklusive decemberprestationen för 2009 (1 503 
tkr) redovisar en överprestation om 25 831 tkr 
för 2010. Överprestationen innebär att högskolan 
redovisar sparade prestationer motsvarande 
43 628 tkr vid utgången av 2010. 

Till följd regeringens satsning på tillfälliga platser 
2010 ökade resurserna till utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev med 19 184 tkr (5 %) 
jämfört med 2009. Att intäkterna av anslag av-
viker från de 447 634 tkr som redovisas i tabell 23 
beror på att 947 tkr vidareförmedlats till Student-
kåren i Borås samt att ersättningen på 7 000 tkr 
för regeringens satsning på utbildningsplatser i 
Västsverige betalades ut av Kammarkollegiet och 
redovisades som ett bidrag. Korrigerat för de 
7 000 tkr uppgår ökningen av anslag till 19 673 
tkr. Som en konsekvens av de ökade intäkterna 
av anslag och den i stort sett oförändrade externa 
finansieringen inom området uppgår andelen 
anslagsfinansierad utbildning till 97 % vilket är 
oförändrat jämfört med 2009. Under året ökade 
kostnaderna med 17 902 tkr (4 %), främst till 
följd av ökade kostnader för personal, vilket 
innebär att området utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev redovisar en positiv kapitalföränd-
ring om 49 896 tkr för 2009. 
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Tabell 24: Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 
(tkr) 

2010 2009 2008

verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 439 688 427 015 400 950

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 6 245 5 942 12 254

Intäkter av bidrag 15 100 8 218 8 995

Finansiella intäkter 721 765 5 074

summa verksam- 
hetens intäkter 461 754 441 940 427 273

verksamhetens
kostnader

Kostnader för 
personal -264 529 -245 660 -260 338

Kostnader för lokaler -69 067 -70 589 -74 707

Övriga driftkostnader -65  824 -66 935 -63 956

Finansiella kostnader -299 -253 -1 770

Avskrivningar och 
nedskrivningar -12 032 -10 412 -20 457

summa verksam-
hetens kostnader -411 751 -393 849 -421 228

verksamhetsutfall 50 003 48 091 6 045

resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag -107 -82 192

summa resultat 
från andelar i 
dotterföretag och 
intresseföretag -107 -82 192

Transfereringar

Medel som 
erhållits från 
statsbudgeten för 
bidrag 947 0 0

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 3 576 2 794 2 408

Övriga erhållna
medel för 
finansiering av bidrag 153 21 263

Lämnade bidrag -4 676 -2 815 -2 671

saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 49 896 48 009 6 237

resurser och finansiering av uppdrags-
utbildning

Under 2010 ökade resurserna till uppdragsverk-
samheten med 3 899 tkr jämfört med 2009. Den 
stora regional efterfrågan på uppdragsutbildning-
ar och regeringens satsning på utbildning inom 
ramen för Lärarlyftet och Förskolelyftet medförde 
att omsättningen inom lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet ökade med nästan 
tre miljoner (34 %). 

Tabell 25: Uppdragsutbildning (tkr)

2010 2009 2008

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 19 831 15 962 14 338

Intäkter av bidrag 0 0 337

Finansiella intäkter 30 0 0

summa verksam-
hetens intäkter 19 861 15 962 14 675

verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -6 371 -6 327 -5 576

Kostnader för lokaler -1 548 -991 -858

Övriga driftkostnader -10 029 -7 736 -8 242

Finansiella kostnader -12 -11 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -545 -446 -588

summa verksam-
hetens kostnader -18 505 -15 511 -15 264

verksamhetsutfall 1 356 451 -589

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

Lämnade bidrag 0 0 0

saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 1 356 451 -589

Samtidigt ökade kostnaderna inom uppdragsut-
bildningen med 2 994 tkr vilket medför att årets 
kapitalförändring uppgår till 1 356 tkr.  Den 
positiva kapitalförändringen innebär att det acku-
mulerade överskottet i den avgiftsfinansierade 
uppdragsutbildningen uppgår till 1 209 tkr vid 
utgången av 2010.
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resurser och finansiering av utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå

De ökade resurserna inom såväl utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev som uppdragsverksam-
het innebär att verksamhetsområdet utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå redovisade en 
positiv kapitalförändring på 51 252 tkr för 2010. 
Detta motsvarar en ökning med 2 792 tkr jämfört 
med 2009. Av den totala finansieringen inom 
området utgjordes 926 tkr (0,2 %) av anslags-
medel som använts för att samfinansiera den 
bidragsfinansierade verksamheten.

Den positiva kapitalförändringen medför att 
Högskolan i Borås redovisar en ackumulerad  
kapitalförändring för verksamhetsgrenen utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå som upp-
gick till 177 723 tkr vid 2010 års utgång.

Tabell 26: Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (tkr)

2010 2009 2008

verksamhetens
intäkter

Intäkter av anslag 439 688 427 015 400 950

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 26 076 21 904 26 592

Intäkter av bidrag 15 100 8 218 9 332

Finansiella intäkter 751 765 5 074

summa verksam-
hetens intäkter 481 615 457 902 441 948

verksamhetens 
kostnader

Kostnader för personal -270 900 -251 987 -265 914

Kostnader för lokaler -70 615 -71 580 -75 565

Övriga driftkostnader -75 853 -74 671 -72 198

Finansiella kostnader -311 -264 -1 770

Avskrivningar och 
nedskrivningar

 
-12 577

 
-10 858 -21 045

summa verksam-
hetens kostnader -430 256 -409 360 -436 492

verksamhetsutfall 51 359 48 542 5 456

resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag -107 -82 192

summa resultat från 
andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -107 -82 192

Transfereringar

Medel som
erhållits från 
statsbudgeten för 
bidrag 947 0 0

Medel som
erhållits från myndig-
heter för bidrag 3 576 2 794 2 408

Övriga erhållna 
medel för finansiering 
av bidrag 153 21 263

Lämnade bidrag -4 676 -2 815 -2 671

saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 51 252 48 460 5 648
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Forskning och utbildning  
på forskarnivå
Forskningen har, både kvalitativt och kvantitativt, 
allt sedan början av 2000-talet successivt stärkts 
vid högskolan. Såväl ökade anslag för forskning 
som extern finansiering av högskolans verksam-
het inom området har möjliggjort den utveckling 
som skett vid lärosätet under perioden. Under 
2010 fortsatte intäkterna för forskning och ut-
bildning på forskarnivå att öka och totalt omsatte 
Högskolan i Borås 93 908 tkr inom verksamhets-
grenen.

Under året beviljades Högskolan i Borås examens- 
rättigheter på forskarnivå inom områdena Biblio-
teks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning 
samt Textil och mode. Inom området Textil och 
mode erhölls såväl generella som konstnärliga 
examensrättigheter. Endast tre lärosäten i Sverige 
beviljades konstnärliga examensrättigheter varför 
Högskolan i Borås befinner sig i ett exklusivt 
sällskap. Inom områdena Lärarutbildning och 
pedagogisk yrkesverksamhet och Integrerad vård-
utveckling har ansökningar om examensrättigheter 
på forskarnivå lämnats in och besked väntas i juni 
2011. Högskolan fortsätter sin strävan om att 
erhålla rättigheter inom alla sina områden varför 
det under året har förberetts för en ansökan inom 
Handel-IT-Tjänster inför ansökningsomgången 
2011. 

Forskning

vetenskap för profession

Genom en koncentration av personella, institu-
tionella och ekonomiska forskningsresurser har 
det vid Högskolan i Borås utvecklats ett antal väl 
avgränsade forskningsområden med en nationellt 
och internationellt framstående position.  

• Biblioteks- och informationsvetenskap 
• Handel-IT-Tjänster
• Integrerad vårdutveckling
• Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet 
• Resursåtervinning
• Textil och mode 

En utbildning och forskning som kännetecknas 
av hög kvalitet utgör en förutsättning för fortsatt 
utveckling av det kompletta professionslärosätet. 
För att säkerställa bredden i verksamheten har 
högskolan avsatt forskningsresurser till respektive 
område. Genom att värna om utbildningarnas 
forskningsanknytning har högskolan skapat 
förutsättningar för en verksamhet av hög kvalitet. 
Ett förverkligande av Högskolan i Borås verksam-
hetsidé och optimalt utnyttjande av begränsade 
resurser förutsätter en tydlig profilering av utbild-
ning och forskning.  

Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskningen inom området Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap har tre tyngdpunkter, vilka hör 
nära samman. Dessa är: 
 
• Informationsanvändning i olika kontexter, 
bland annat informationssökning och lärande 
samt användning av informationsteknik i sam-
verkan (collaboration).
• Digitalisering och digitala bibliotek, utveckling 
och utvärdering av nya tekniker för att lagra, söka 
och återvinna information samt bibliometri.
• Biblioteks- och informationstjänster i kultur- 
och informationspolitisk kontext som studier av 
biblioteket som organisation och dess roll, medier 
och tjänster. 

Under året har ett arbete med att etablera ett 
större forskningsprogram inom sociala medier 
påbörjats. Programmet har en flervetenskaplig 
ansats och avser att samla ytterligare kompeten-
ser både inom och utanför Högskolan i Borås. 
Förutom att skapa nya utbildningsmoment och 
forskningsprojekt syftar forskningsprogrammet 
också till att bidra med kunskap till samhällets 
olika aktörer som vill ha stöd inom området.

The International Federation of Library Associa-
tions and Institutions (IFLA) höll sin 76:e kon-
ferens i Sverige 2010. Konferensen är den största 
i sitt slag i världen. I samband med konferensen 
stod Högskolan i Borås och Institutionen Biblio-
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teks- och informationsvetenskap/Bibliotekshög-
skolan under två dagar som värd för satellitmöten 
i anslutning till konferensen.

Handel-iT-Tjänster

Handel-IT-Tjänster samlar forskare inom främst 
företagsekonomi och informatik. Former, villkor 
och förutsättningar för företagande i det moderna 
tjänstesamhället studeras med betoning på han-
dels- och tjänstedesign, -ledning och -produktion. 
Inom delämnet marknadsföring fokuseras på 
konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring och 
marknaders konstruktioner. Ett ytterligare om-
råde är företagens redovisning av sociala och mil-
jömässiga aspekter av verksamheten. Ett centralt 
forskningsfält behandlar vikten av samskapande i 
olika slag, systemdesign, verksamhetsdesign och 
systemutveckling, benämnt co-design.

Under året etablerades forskningsprogrammet 
Innovation för hållbart vardagsresande. Program-
met är ett samarbetsinitiativ mellan Högskolan 
i Borås, Chalmers, IT-universitet i Göteborg 
och Viktoriainstitutet. Programmet finansieras 
främst av Västra Götalandsregionen och VIN-
NOVA. Stor uppmärksamhet fick också forsk-
ningsprojektet kring Ullared. Projektet syftar till 
att skapa ökad förståelse för fenomenet Ullared, 
som en unik mötesplats för handel och konsum-
tion. Högskolan i Borås har under året också fått 
knappt fyra miljoner från KK-stiftelsen till ett 
forskningsprojekt som på tre år ska designa en 
utvärderingsmetod för effektiv IT-förvaltning. 
 
integrerad vårdutveckling

Integrerad vårdutveckling handlar om att utveckla 
och integrera professionellt vårdande inom 
vårdorganisationen utifrån ett patientperspektiv. 
Området baseras på forskarutbildningsämnet 
vårdvetenskap. Vårdvetenskap vid Högskolan i 
Borås har en tydlig ämnesprofil och definieras 
som ett autonomt, professionsneutralt ämne med 
humanvetenskaplig inriktning. Området konkre-
tiseras i forskningsprogrammet Träffsäker vård där 
tyngdpunkten ligger på existentiella vårdfrågor, 
som aktualiserar etiska, didaktiska och kontex-
tuella vårdfrågor vid integration med praktisk 
vårdverksamhet.

Forskning om integrerad vårdutveckling genom-
förs inom flera områden. Avhandlingsarbeten 
behandlar integreringen av teori och praktik på 

utbildningsvårdavdelningar. Ett doktorandpro-
jekt undersöker förutsättningar för att tillämpa 
vårdvetenskaplig forskning inom professionell 
vård med hjälp av reflekterande team. Exempel 
på integrerad vårdsutveckling är studier av da-
torbaserat beslutsstöd och vård av patienter med 
akut bröstsmärta. I en strategisk satsning riktas 
forskningsintresset mot etiska och existentiella 
frågor i vård som bedrivs i stridsmiljö. Medel 
från Länsförsäkringar har också möjliggjort ett 
projekt avseende vård på rätt vårdnivå. Ytterligare 
exempel på forskning inom området Integrerad 
vårdutveckling är studier av rummets påverkan 
på intensivvårdspatienter i ett nytt kombinerat 
patient- och forskningsrum på Södra Älvsborgs 
Sjukhus.

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverk-
samhet

Inom Lärarutbildning och pedagogisk yrkes-
verksamhet bedrivs forskning om lärande och 
pedagogisk yrkesverksamhet i vid mening. Vid 
Högskolan i Borås har fokus särskilt utvecklats 
i relation till forskning om sociala, politiska och 
ekonomiska villkor för demokrati och delaktig-
het i lärandeprocesser. Fyra inbördes relaterade 
områden konstituerar ämnet pedagogiskt arbete 
vid Högskolan i Borås; Inriktning lärarutbildning 
och lärares arbete, Inriktning mot skolämnenas 
didaktik i skola, förskola, förskoleklass och fritids-
hem, Inriktning mot inkludering och exkludering 
i pedagogisk verksamhet samt Inriktning mot 
förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets 
verksamhet. 

Under 2010 har flera projekt genomförts eller 
påbörjats i nära samverkan med lärarprofessionen. 
Särskilt kan nämnas skolutvecklingsprojektet 
Bedömning för lärande med fyra deltagande 
högstadieskolor och cirka 160 deltagande lärare. 
Projektet syftar bland annat till att öka lärarnas 
medvetenhet gällande val, och konsekvenser 
av val, gjorda i klassrummet. Vidare kan också 
nämnas Projekt Frillesås som är ett kombinerat 
forsknings- och utvecklingsarbete där forskare 
och lärare vid Högskolan i Borås och lärare vid 
Frillesåsskolan i Kungsbacka kommun möts i en 
longitudinell studie över fyra år. Projektet genom-
förs i linje med högskolans intressentbaserade 
verksamhet där vetenskap och profession möts i 
regional samverkan. 
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Projektet Inkludering för bildning genomförs av 
en forskargrupp vid Högskolan i Borås tillsam-
mans med Essunga kommun. Kommunen, 
Essunga, har lyckats vända ett bottenläge bland 
Sveriges kommuner vad gäller måluppfyllelse i 
grundskolan 2006 och 2007 till att ligga i topp 
2010. Kommunens samtliga niondeklassare våren 
2010 var behöriga att söka ett nationellt program 
på gymnasiet. Huvudsyftet med projektet är att 
identifiera och analysera faktorer av betydelse för 
den ökade måluppfyllelsen. Projektet består av 
två delstudier och kommer att pågå till och med 
2014.

resursåtervinning

Resursåtervinning omfattar utveckling av metoder 
för att återvinna resurser, energi och material ur 
avfall eller restprodukter från industriella proces-
ser. Dessutom ingår utveckling av material för att 
förbättra återvinningsbarheten. För detta behövs 
djupa kunskaper och erfarenheter inom ett brett 
teknikområde, med fokus på kemiteknik, indu-
striell bioteknik och termiska tekniker, samtidigt 
som samverkan med relevant industri och an-
gränsande forskningsområden är nödvändig. Till 
området hör också mer generiska delar som be-
skriver centrala områden inom resursåtervinning 
ur ett mer grundläggande perspektiv, till exempel 
delområden av polymerteknologi, simulering 
och modellering. Forskningsområdet ingår i det 
nationella kompetenscentret Waste Refinery.

Områdets forskning har under året rönt stor in-
ternationell uppmärksamhet. Särskilt kan nämnas 
den banbrytande forskningen inom återvinning 
av textila material. I Japan finns idag en pilotan-
läggning för att återvinna textil. Högskolan i 
Borås vill starta en liknande anläggning på hög-
skolan, men på en mer avancerad nivå så till vida 
att fler material ska gå att återvinna. Jeplan, Japan 
Environment Planning, är intresserade av ett sam-
arbete inom området. Vidare har kunskapstriang-
eln Waste Recovery – Aktörssamverkan i Borås, 
som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, 
Borås Stad, Borås Energi och Miljö och SP fort-
satt sin spridning internationellt. Nätverket har 
visionen ”Vi utbyter kunskap och erfarenheter för 
att utveckla hållbara samhällen ur ett miljömäs-
sigt, ekonomiskt och socialt perspektiv globalt”.  
Under året har fokus varit på Indonesien, Nigeria, 
USA och Brasilien. I Indonesien invigs i början 
på 2011 en biogasanläggning som en direkt följd 

av projektet. Nigeria finansierar mastersstudenter 
och doktorander för att få en kunskapsutveck-
ling inom området. Brasilien har varit i fokus 
genom samverkan med tre universitet samt besök 
i flera städer i Brasilien. Bland annat medverkade 
Waste Recovery i Symbiocity´s roadshow i norra 
Brasilien. 

Textil och mode

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. Att ut-
veckla formerna för samverkan mellan design och 
teknologi är av stor vikt. Inom programmet F:3 – 
Fashion Function Futures är den bärande idén att 
beforska modeområdet utifrån ett helhetsperspek-
tiv genom den textila processen från design, via 
produktion och logistik, försäljning och konsum-
tion till återvinning. Av avgörande betydelse för 
framgång inom området är en förtätad samverkan 
mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. 
Design är en del av forskningsområdet Textil 
och mode, och definierar den konstnärliga textila 
forskningen vid Högskolan i Borås. Av central 
betydelse är att utveckla, fördjupa och kritiskt 
belysa den konstnärliga grunden för textil design 
som verksamhet och hantverk. Högskolan i Borås 
ska vara en arena av nationell och internationell 
betydelse för konstnärligt utvecklingsarbete.

Inom F:3 samverkar Högskolan i Borås med tex-
til- och modenäringen  samt  skogsindustrin. Ett 
delprogram inom F:3 syftar bland annat till att 
öka användningen av skogsbaserade cellulosafib-
rer som alternativ till syntetiska och bomullsbase-
rade fibrer ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv. 
Inom delprogrammet cellulosa samverkar både 
skogsindustrin samt textil- och modeföretag till-
sammans med institut, universitet och högskolor. 
Nordens nya textila materialbibliotek invigdes 
under året vid Högskolan i Borås och är ett 
resultat av de unika kompetenser och miljöer som 
finns vid högskolan inom det textila området. Det 
av VINNOVA finansierade forskningsprogram-
met Smart Textiles fortsatte under 2010 in på sitt 
tredje år. Inom programmet, som bedrivs i bred 
samverkan med näringslivet, sker forskning och 
utveckling av nya material och produkter utifrån 
dels ett designperspektiv, dels ett textilteknolo-
giskt perspektiv.
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Utbildning på forskarnivå

examensrättigheter på forskarnivå

Den möjlighet som öppnats för högskolor att 
erhålla rättighet att utfärda examina på forskar-
nivå är av avgörande betydelse för att realisera 
potentialen i Högskolan i Borås verksamhetsidé. 
En livaktig utbildning på forskarnivå utvecklar 
ytterligare lärosätets starka forskningsområden 
samtidigt som hela högskolan såsom regional och 
nationell kunskapsmiljö genomgår en kvalitets-
höjning. 

Förutsättningarna för forskning vid Högskolan i 
Borås har under 2010 kraftigt förbättrats efter att 
högskolan erhållit examensrättigheter på fors-
karnivå inom områdena Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, Resursåtervinning och Textil och 
mode. Inom området Textil och mode erhölls såväl 
generella som konstnärliga examensrättigheter. 
Under 2010 har ännu inga forskarutbildningar 
startat vid Högskolan i Borås men inom samtliga 
områden som erhållit examensrättigheter kom-
mer utbildningarna att starta under 2011.

I avsaknad av egna examensrättigheter har hög-
skolans strategi tidigare varit att genom  
allianser bygga ut en forskarutbildningsverksam-
het. Högskolan i Borås bedriver genom avtal med 
Göteborgs universitet landets största forskarut-
bildning i Biblioteks- och informationsvetenskap. 
Genom särskilda avtal och i samarbete med  
Göteborgs och Karlstads universitet samt Linné- 
universitetet bedriver högskolan även forskar-
utbildning inom Integrerad vårdutveckling samt 
inom Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksam-
het. I ett samarbete mellan lärosätena i Västsve-
rige bedrivs en forskarskola inom informatik, 
Graduate School of Informatics.

Vidare deltar högskolan med doktorander i 
nationella forskarskolor i didaktik, utbildningsve-
tenskap, materialteknik och språkteknologi samt 
i den nordiska forskarskolan Nordic Research 
School in Library and Information Science 
(NORSLIS). Utöver dessa samarbeten har 
högskolans forskarstuderande varit inskrivna vid 
andra universitet, nationellt och internationellt 
genom speciella avtal.

Tabell 27: Forskarstuderande 

Forskarstuderande 2010 2009 2008

Antal doktorandanställningar 80 73 60

Kvinnor 47 47 41

Andel kvinnor 59% 64% 68%

Nya under året 11 18 6

Disputerade under året 17 17 14

Licentierade under året 3 4 5

Antalet disputationer har stabiliserats på den nivå 
som de senaste årens ökningar medfört. Detta är 
mycket glädjande och ett resultat av högskolans 
satsning för att säkra kompetensförsörjningen 
inom lärosätets forskningsområden. Detta är en 
nödvändighet för att långsiktig kunna utveckla 
högskolans samlade utbildnings- och forsknings-
miljö. Antalet doktorander fortsätter också att 
öka. Förutom de 80 doktorander som bedrev 
forskarstudier under 2010 finns individer, 
vanligtvis verksamma som adjunkter, som är 
forskarstuderande på delar av sin tjänst utan att 
ha någon doktorandanställning. 

Handledarkompetens

För att vara huvudhandledare för forskarstude-
rande ställs krav på docentkompetens vilket också 
regleras i de olika avtal för forskarutbildning som 
Högskolan i Borås har med bland annat Göte-
borgs universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. I 
första hand bedöms handledarkompetens innehas 
av professorer och docenter som genomfört en 
handledarutbildning, i andra hand av erfarna 
disputerade forskare med kompetens som bedöms 
ligga i nivå med eller nära docentkompetens inom 
det aktuella specialområdet. Ofta kombineras ett 
dubbelt handledarskap där huvudhandledning 
utförs av professor och där biträdande handle-
dare utses bland erfarna lektorer/forskare. Detta 
innebär att handledarkompetensen breddas samt 
att kunskap inom specifika delområden kan 
utnyttjas.

En konsekvens av högskolans satsning på kompe-
tensutveckling samt riktade rekryteringsåtgärder 
är att antalet huvudhandledarkomptenta lärare 
ökat vid högskolan de senaste åren. Under 2010 
ökade antalet huvudhandledarkompetenta lärare 
till drygt 60 och antalet bihandledare till cirka 
120. Detta är ett  resultat av nyrekryteringar och 
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disputerade som genomgått handledarutbildning. 
Högskolan i Borås handledarresurser innebär att 
kapaciteten för att handleda forskarstuderande är 
hög inom lärosätets samtliga forskningsområden. 

vetenskaplig publicering
Högskolan i Borås strävar efter att öka produk-
tionen av refereegranskade artiklar samt att 
åstadkomma en generell ökning av publicerings-
verksamheten. Under 2010 har högskolan fortsatt 
arbetet med informationsinsatser riktade till 
högskolans forskare bland annat vad som gäller 
vid parallellpublicering och olika publicerings-
alternativ. Som ett stöd för digital publicering av 
forskningspublikationer, studentuppsatser och 
andra digitala objekt har högskolan ett system för 
digital publicering, BADA. 

Tabell 28: Publikationer

Publikationer 2010 2009 2008

Artikel, refereegranskad 
vetenskaplig 151 113 110

Artikel, recension 14 9 13

Artikel, övrig vetenskaplig 10 42 22

Artikel, övrig 46 20 29

Konstnärlig forsknings-  
och utvecklingsrapport 5 4 20

Bok 9 15 17

Kapitel i bok 37 78 45

Konferensbidrag, 
refereegranskat 128 107 105

Konferensbidrag, poster 19 25 13

Konferensbidrag, övrigt 42 42 68

Doktorsavhandling 15 17 14

Licentiatavhandling 3 4 5

Rapport 43 34 43

Patent 0 1 1

Övrigt 8 20 0

Publikationer totalt 530 531 505

Av tabell 28 framgår det att högskolans veten-
skapliga produktion 2010 totalt sett ligger i 
nivå med föregående år. Glädjande är att antalet 
refereegranskade artiklar och konferensbidrag 
ökat markant och numera utgör en betydande 
del av den totala forskningsproduktionen. Den 
höga andelen av artiklar med refereegranskning 
och refereegranskade konferensbidrag är en tydlig 
indikator på att Högskolan i Borås satsningar på 
forskning gett resultat. 

För att synliggöra högskolans forskning ytterli-
gare publicerar Högskolan i Borås sedan hösten 
2007 en rapportserie benämnd Vetenskap för 
profession. Under 2010 publicerades fem rap-
porter och den sammanlagda utgivningen uppgår 
sedan starten till femton rapporter. Rapportserien 
syftar till att stärka och utveckla verksamheten 
vid Högskolan i Borås och skapa samarbete över 
disciplinära gränser. Serien är också en kanal för 
att sprida forskningsresultat till verksamma inom 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. 

Tabell 29: Kostnad per refereegranskad publicering 
(tkr)

refereegranskade
publiceringar 

2010 2009 2008

Totalt antal 
publikationer 279 220 215

Kostnader för
forskning 127 844 109 428 67 266

Kostnad per
publikation 458 497 313
1 Högskolan i Borås använder sedan 2009 SUHF:s modell för full kost-
nadstäckning varför uppgifterna för 2008 inte inkluderar forskningens 
andel av de indirekta kostnaderna.

Ovanstående tabell visar Högskolan i Borås kost-
nad per prestation inom området Forskning och 
utbildning på forskarnivå i form av kostnad per 
refereegranskad vetenskaplig publikation.

samverkan

en regional aktör

Samverkan med det omgivande samhället utgör 
en strategisk dimension för utveckling av hela 
högskolans verksamhet. Professionslärosätets för-
hållningssätt till forskning och utveckling innebär 
att det skapas goda förutsättningar för att Hög-
skolan i Borås kontinuerligt kan vidareutveckla 
och stärka sin roll i de regionala och nationella 
innovationssystemet. Gemensamt för Högsko-
lan i Borås forskning och utbildning är det nära 
samarbetet med aktörer inom specifika professi-
onsområden och intresset för att ny kunskap för-
medlas och nyttiggörs i näringsliv, kulturliv och 
offentlig verksamhet. Under 2010 har Högskolan 
i Borås fortsatt sitt arbete med att på olika nivåer 
och mot olika målgrupper utveckla formerna för 
samverkan med det omgivande samhället. 

1
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Högskolan i Borås spelar en aktiv och central 
roll för den regionala utvecklingen och bidrar till 
ökad tillväxt och sysselsättning. Högskolan finns 
exempelvis representerad i Västra Götalands-
regionens utvecklingsgrupp och i partnerskapet 
för Regionalt tillväxtprogram 2008-2013 för Sju-
härad. Högskolan kommunicerar även med och 
har representation i näringslivsråd/kompetensråd 
eller motsvarande i alla kommuner i närregionen.

Av stor betydelse för regional utveckling är sam- 
verkan samt former som underlättar individers 
rörelse mellan akademi och arbetsliv. Den grund-
läggande 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. Samarbetet syftar till ökad 
kunskapsöverföring till gagn för såväl utbildning 
och forskning som utveckling av den lokala och 
regionala verksamheten inom vård av äldre och 
funktionshindrade. Ett annat exempel är Cen-
trum för Arbetsliv och Vetenskap som utgör en 
arena och mötesplats för kunskapsutveckling och 
utbyte av erfarenheter mellan företag, organisatio-
ner och forskning inom det arbetsvetenskapliga 
området. 

Vidare kan nämnas Textil & Modefabriken, som 
är en inkubator där studenter vid Högskolan i 
Borås ges möjlighet att utveckla idéer och kollek-
tioner, som under 2010 varit mycket framgångs-
rik och uppmärksammad. Flera studenter har 
med hjälp av Textil & Modefabriken bland annat 
uppmärksammats på modemässor och startat 
egna företag. 

Vid Högskolan i Borås finns också holdingbolaget 
Högskolan i Borås Holding AB. Holdingbolaget 
äger och förvaltar i enlighet med verksamhetsbe-
stämmelsen i sin bolagsordning aktier i onoterade 
utvecklingsbolag.

samverkan med andra lärosäten

Ett annat område där Högskolan i Borås under 
perioden har tagit aktiv del för att utveckla en 
stark regional utbildnings- och forskningsmiljö är 
samarbetet med andra lärosäten. Under 2010 har 
Innovationskontor Väst, som är ett samarbetspro-
jekt mellan åtta lärosäten där Chalmers tekniska 
högskola har en särställning som värd, inlett sitt 

arbete med att stödja nyttiggörande av forsk-
ningsresultat. Högskolan i Borås finns represente-
rad i den initiala styrgruppen. 

Under 2010 har Högskolan i Borås varit ord-
förande i UniLink. Verksamheten fokuserar på 
erfarenhetsutbyte mellan medlemslärosätena 
men även med många andra lärosäten som haft 
anledning att diskutera till exempel uppdrags-
utbildning. Högskolan i Borås deltar även i det 
regionala kontaktnätet Reväst som syftar till att 
vara ett forum för planerad, pågående och avslu-
tad 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 västsvenska lärosätena. 

Utvecklingen av MedTech West har fortsatt under 
2010 med Högskolan i Borås som en av parterna 
tillsammans med Chalmers tekniska högskola, 
Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset och Göteborgs universitet. MedTech 
West är ett centrum för samarbete mellan vård, 
industri och akademi i Västsverige. Målet är att 
skapa bättre förutsättningar för utbildning, forsk-
ning och innovationer inom det medicintekniska 
området.

informationsspridning

För att vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen 
krävs effektiva kanaler för spridning av nya rön 
mellan akademin och det omgivande samhället. 
Högskolan kommunicerar med omvärlden såväl 
lokalt och regionalt som nationellt och interna-
tionellt på flera sätt och genom olika kanaler. 
Förutom information via webb, nyhetsbrev till 
intressenter såsom kommuner och företag samt 
en numera webbaserad tidning för alumner, sker 
information via pressutskick, TV-produktioner, 
information till journalister samt via externa 
webbplatser såsom forskning.se. Öppna före- 
läsningar, öppet hus och deltagande i vetenskaps-
festivaler är andra kanaler för att sprida kunskap 
och information om högskolans verksamhet. 
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resurser och finansiering av 
forskning, konstnärligt utveck-
lingsarbete och utbildning på 
forskarnivå

resurser och finansiering av forskning och 
utbildning på forskarnivå

Under 2010 ökade resurserna till området forsk-
ning och utbildning på forskarnivå med 6 041 tkr 
(7 %) jämfört med 2009. Ökningen beror på att 
Högskolan i Borås anslag för forskning och ut-
bildning på forskarnivå ökat till följd av de förslag 
till fördelning av forskningsresurser som regeringen 
presenterade i propositionen Ett lyft för forskning 
och innovation. I regleringsbrevet för 2010 till-
delades högskolan 51 106 tkr för forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete vilket motsvarar en 
ökning med 11 347 tkr jämfört med 2009. För 
att få en rättvisande bild av utvecklingen måste 
anslagsintäkterna för 2009 justeras för anslaget på 
6 570 tkr som utbetalades via Kammarkollegiet 
och därför redovisades i form av ett bidrag. Korri-
gerat för den posten uppgår ökningen av anslags-
intäkter till 4 777 tkr och ökningen av bidrag till 
1 826 tkr i jämförelse med 2009. Sammantaget 
innebär detta att av de totala resurserna för 
forskning och utbildning på forskarnivå utgjorde 
anslag 56 % och externa medel 44 %. Det är en 
ökning av andelen anslag med två procentenheter 
jämfört med 2009.

Samtliga kostnadsslag ökade 2010 jämfört med 
2009. Detta medför att de totala kostnaderna för 
verksamhetsgrenen ökade med 17 333 tkr (16 %) 
2010. Kostnadsökningen är delvis resultatet av 
den utökade verksamheten inom forskning och 
utbildning på forskarnivå men även hänförbar till 
de satsningar, exempelvis postdoc och förstärk-
ning av forskningsområden, som Högskolan i 
Borås genomfört under året samt införandet av 
Sveriges universitets- och högskoleförbunds  
modell för full kostnadstäckning. För den bidrags- 
finansierade verksamheten innebar modellen, 
förutom ökade kostnader med uppskattningsvis 
12 000 tkr, att högskolan under 2010 använt 
anslagsmedel motsvarande 8 503 tkr för att sam- 
finansiera underskott i de projekt högskolan 
bedriver inom forskning och utbildning på fors-
karnivå. 

Tabell 30: Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)

2010 2009 2008

verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 51 106 39 759 39 036

Intäkter av 
avgifter och andra 
ersättningar 7 924 8 616 3 318

Intäkter av bidrag 32 751 37 495 24 381

Finansiella intäkter 132 2 0

summa verksam-
hetens intäkter 91 913 85 872 66 735

verksamhetens  
kostnader

Kostnader
för personal -89 048 -76 333 -46 396

Kostnader för lokaler -7 564 -7 120 -1 163

Övriga driftkostnader -25 271 -21 478 -15 801

Finansiella kostnader -52 -59 -1

Avskrivningar och 
nedskrivningar -3 453 -3 065 -2 509

summa verksam-
hetens kostnader -125 388 -108 055 -65 870

verksamhetsutfall -33 475 -22 183 865

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter 
m.m. samt andra 
intäkter som inte 
disponeras av 
myndigheten 3 0 0

Intäkter av uppbörd 0 0 0

Medel som tillförts 
statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet -3 0 0

saldo 0 0 0

Medel som erhållits 
från myndigheter  
för bidrag 1 964 1 716 3 249

Övriga erhållna 
medel för 
finansiering av bidrag 5 443 5 413 1 630

Lämnade bidrag -7 407 -7 129 -4 879

saldo 0 0 0

Årets kapital-
förändring -33 475 -22 183 865
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Detta motsvarar 9 % av den totala volymen och 
är en minskning med tre procentenheter jämfört 
med 2009. I realiteten finansierades högskolans 
forskning 2010 därmed av 59 % anslag vilket är 
oförändrat jämfört med föregående år. De ökade 
kostnaderna medförde att högskolan redovisar en 
negativ kapitalförändring på 33 475 tkr för 2010.

resurser och finansiering av uppdragsforsk-
ning 
För uppdragsforskningen redovisar Högskolan i 
Borås en ökning av såväl intäkter som kostnader för 
2010. Ökningen resulterade i ett negativt verksam-
hetsutfall för uppdragsforskningen på 461 tkr och 
medför att den ackumulerade kapitalförändring vi-
sar ett underskott på 364 tkr vid utgången av 2010. 

Tabell 31: Uppdragsforskning (tkr)

2010 2009 2008

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 1 993 1 301 1 469

Intäkter av bidrag 0 0

Finansiella intäkter 2 0 0

summa verksamhetens 
intäkter 1 995 1 301 1 469

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -1 294 -463 -844

Kostnader för lokaler -56 -38 -29

Övriga driftkostnader -1 066 -844 -486

Finansiella kostnader -1 -1 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -39 -26 -39

summa verksamhetens 
kostnader -2 456 -1 372 -1 398

verksamhetsutfall -461 -71 71

Årets kapitalförändring -461 -71 71

resurser och finansiering av forskning, konsnärligt  
utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå

Totalt redovisar Högskolan i Borås ett negativt verksamhets-
utfall på 33 936 för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
och utbildning på forskarnivå inklusive uppdragsutbildning. 
Utfallet medför att den ackumulerade kapitalförändringen för 
verksamhetsgrenen forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
och utbildning på forskarnivå vid 2010 års utgång uppgick till 
ett underskott på 81 349 tkr.  

Tabell 32: Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
och utbildning på forskarnivå (tkr)

2010 2009 2008

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 51 106 39 759 39 036

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

Intäkter av bidrag 32 751 37 495 24 381

Finansiella intäkter 134 2 0

summa verksamhetens intäkter 93 908 87 173 68 204

verksamhetens 
kostnader

Kostnader för personal -90 342 -76 796 -47 240

Kostnader för lokaler -7 620 -7 158 -1 192

Övriga driftkostnader -26 337 -22 322 -16 287

Finansiella kostnader -53 -60 -1

Avskrivningar och nedskrivningar -3 492 -3 091 -2 548

summa verksam-
hetens kostnader -127 844 -109 427 -67 268

verksamhetsutfall -33 936 -22 254 936

Uppbörds-
verksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra 
intäkter som inte disponeras av 
myndigheten 3 0 0

Intäkter av uppbörd 0 0 0

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet -3 0 0

saldo

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från
myndigheter för bidrag 1 964 1 716 3 249

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 5 443 5 413 1 630

Lämnade bidrag -7 407 -7 129 -4 879

saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -33 936 -22 254 936
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ekonomisk utveckling

Mot denna bakgrund har styrelsen vid Högskolan 
i Borås tagit ställning för att en fortsatt kvalitets-
utveckling av utbildningen bäst kan ske genom 
förstärkt forskningsanknytning av utbildning-
arna. Genom att använda myndighetskapital för 
att utveckla högskolans forskningsområden med 
direkt koppling till utbildning avser styrelsen 
att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet 
samtidigt som profileringen av verksamheten 
stärks. Profilerings- och kvalitetsarbetet har hittills 
resulterat i erhållna rättigheter på såväl master- 
som forskarnivå samt ett antal yrkesexamina, 
inte minst inom den nya lärarutbildningen, och 
skapat förutsättningar för Högskolan i Borås att 
utvecklas till ett komplett professionslärosäte.

Satsningen på ökad kvalitet i verksamheten har 
även medfört att det ackumulerade underskottet i 
verksamhetsgrenen forskning under perioden suc-
cessivt ökat och vid utgången av 2010 uppgår till 
81 349 tkr. Underskottet är till delar hänförbart 
till satsningar för att kvalitetsutveckla utbild-
ningen men den enskilt största anledningen till 
underskottet är konsekvenserna av införandet av 
Sveriges universitets- och högskoleförbunds mo-
dell för full kostnadstäckning. Eftersom stödkost-
nader som tidigare redovisades som utbildning nu 
belastar forskning och utbildning på forskarnivå 
har underskottet ökat med cirka 45 000 tkr till 
följd av modellen. 

Nuvarande obalans är även en konsekvens av 
att högskolans forskningsanslag under en rad år 
varit otillräckligt i relation till såväl utbildnings-
volym som universitets- och högskolesektorn. 
De genomförda investeringarna i syfte att stärka 
kvaliteten och de erhållna examensrättigheterna 
skapar förutsättningar för såväl ökade anslag för 
forskning som extern finansiering när verksamhe-
ten konkurrensutsätts. För en fortsatt framgångs-
rik utveckling av Högskolan i Borås verksam-
het kommer lärosätet även fortsättningsvis att 
genomföra de nödvändiga prioriteringar som 
krävs för att garantera en högkvalitativ verksam-
het inom såväl utbildning som forskning.

När regeringen avbröt utbyggnaden av högre ut-
bildning under 2003 var Högskolan i Borås mitt 
i en kraftig expansionsfas. Antalet redan antagna 
studenter på programutbildningar resulterade i en 
ökning, så kallad upprullning, som medförde en 
kraftig överprestation. För att säkra en långsik-
tigt hållbar utveckling inleddes ett omfattande 
rationaliseringsarbete. När utbyggnaden av 
högre utbildning återupptogs under 2005 hade 
högskolan förutsättningar i form av ett effektivt 
resursutnyttjande inom utbildningsverksamheten. 
Genom en stabil och kontinuerlig efterfrågan 
på lärosätets utbildningar och nya platser från 
regeringen har högskolan sedan 2005 successivt 
expanderat utbildningsverksamheten, även under 
år när högskolesektorn som helhet haft problem 
med studentrekrytering. Som en följd av ett 
effektivt resursutnyttjande och utbyggnaden av 
utbildningarna har ett stort myndighetskapital 
ackumulerats inom utbildning under perioden.  

För 2010 redovisar högskolan en positiv kapital-
förändring på 17 316 tkr. Resultatet är till största 
delen hänförbart till att högskolan har haft kapa-
citet att möta regeringens satsning på tillfälliga 
platser 2010 och 2011 utan att öka den långsik-
tiga kostnadsnivån i verksamheten. Detta innebär 
att när regeringens satsning upphör och studie-
avgifter från tredjelandsstudenter införs kom-
mer högskolan att vara i ekonomisk balans och 
verksamheten dimensionerad utifrån regeringens 
resurstilldelning 2012. Kapitalförändringen inne-
bär att högskolans myndighetskapital uppgick till 
96 374 tkr vid 2010 års utgång. 

Inom såväl utbildning som forskning sker en 
utveckling mot att anslagen i högre grad konkur-
rensutsätts och verksamhetens faktiska resultat 
och kvalitet blir styrande för resurstilldelningen. 
Det finns många faktorer som talar för att det 
svenska högskolesystemet kommer att förändras 
när resurser succesivt omprioriteras till lärosäten 
som bedöms bedriva en framgångsrik och kvalita-
tiv verksamhet.
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Belopp (tkr) not 2010 2009

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 490 794 466 774

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2 35 993

 
31 821

Intäkter av bidrag 3 47 851 45 713

Finansiella intäkter 4 885 767

summa 575 523 545 075

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -361 242 -328 783

Kostnader för lokaler -78 235 -78 738

Övriga driftkostnader -102 190 -96 993

Finansiella kostnader 6 -364 -324

Avskrivningar och 
nedskrivningar -16 069 -13 949

summa -558 100 -518 787

verksamhetsutfall 17 423 26 288

resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 7 -107 -82

Uppbördsverksamhet 8

Intäkter av avgifter m.m. 
samt andra intäkter 
som inte disponeras av 
myndigheten 3 0

Intäkter av uppbörd 0 0

Medel som tillförts 
statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet -3 0

saldo 0 0

Transfereringar 9

Medel som erhållits från 
statsbudgeten för bidrag 947 0

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 5 540 4 510

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 5 596 5 434

Lämnade bidrag -12 083 -9 944

saldo 0 0

Årets kapitalförändring 10,11 17 316 26 206 

resultaträkning
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Balansräkning
Belopp (tkr) not 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 2 469 3 867

Rättigheter och andra immateriella anläggn.tillgångar 12 2 469 3 867

Förskott avseende immateriella tillgångar 0

Materiella anläggningstillgångar 45 472 45 727

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 15 810 19 952

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 29 239 25 775

Pågående nyanläggningar 15 423 0

Finansiella anläggningstillgångar 6 635 6 811

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 16 5 704 5 811

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 931 1 000

Fordringar 15 563 19 743 

Kundfordringar 4 862 5 215

Fordringar hos andra myndigheter 18 10 653 14 522

Övriga fordringar 48 6

Periodavgränsningsposter 29 462 30 256

Förutbetalda kostnader 19 21 211 21 403

Upplupna bidragsintäkter 20 6 619 8 378

Övriga upplupna intäkter 21 1 632 475

Avräkning med statsverket 22 -3 0

Kassa och bank 163 671 133 891

Behållning räntekonto i Riksgälden 23 156 151 102 661

Kassa och bank 24 7 520 31 230

sUMMA TiLLgÅngAr 263 269 240 295

KAPiTAL oCH sKULder

Myndighetskapital 102 219 84 902

Statskapital 25 5 034 5 034

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 16 811 893

Balanserad kapitalförändring 11,26 79 058 52 769

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 17 316 26 206

Avsättningar 646 1 278

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 646 1 278

skulder m.m. 103 665 101 614

Lån i Riksgälden 28 41 189 33 960

Skulder till andra myndigheter 11 558 11 122

Leverantörsskulder 22 366 18 133

Övriga skulder 29 28 472 37 165

Depositioner 30 80 1 234

Periodavgränsningsposter 56 739 52 501

Upplupna kostnader 31 26 128 22 057

Oförbrukade bidrag 32 23 707 25 568

Övriga förutbetalda intäkter 33 6 904 4 876

sUMMA KAPiTAL oCH sKULder 263 269 240 295
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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 02 038 Högskolan i Borås:  
grundutbildning (ramanslag) 0 447 634 0 0 0 447 634 447 634 0

001 Takbelopp (ram) 34 0 447 634 0 0 0 447 634 447 634 0

16 02 055 Forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete vid 
vissa högskolor (ramanslag) 0 51 106 0 0 0 51 106 51 106 0

003 Högskolan i Borås (ram) 0 51 106 0 0 0 51 106 51 106 0

summa 0 498 740 0 0 0 498 740 498 740 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. 157 52

redovisning mot inkomsttitel

inkomsttitel inkomster

2394 124 Övriga ränteinkomster 3

summa 3

Medel som redovisas mot inkomsttitel 
avser ränta på valutakonto för EU-
medel. Räntan på valutakontot får 
inte disponeras av Högskolan i Borås, 
utan ska tillföras en inkomsttitel på 
statsbudgeten och erhållen ränta ska 
inbetalas till Riksgälden. Räntan betalas 
in 2011.
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TABeLL 1 – inTÄKTer FÖr grUndUTBiLdning (tkr) År 2010

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande 
högskoleutbildning. 

  1a. Under 2010 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2010 års 
        takbelopp enligt tabell 2. 447 634

  1b. Eventuella decemberprestationer från 2009 som ryms inom takbeloppet. 0

  2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 0

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare överproduktion. 0

summa 447 634

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden. 0

summa intäkter för grundutbildning 447 634

Ersättning för helårsprestationer för december 2010 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller 
ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 1 503 tkr.

TABeLL 2 – redovisning Av AnTAL HeLÅrssTUdenTer (HsT), HeLÅrsPresTATioner (HPr) sAMT 
redovisning Av inTÄKTer PÅ grUndUTBiLdningsAnsLAgeT. 

Utfall avseende perioden 2010-01-01 – 2010-12-31

A B C d e F

Utfall Utfall HsT HPr Utfall Takbelopp

HsT1 HPr1 ersättn. ersättn. total enl rB

(tkr) (tkr) ersättning (tkr)

C+d

Humaniora 90 62 1 940 1 180 3 120

Juridik 179 176 3 856 3 326 7 182

Samhällsvetenskap 1 202 1 010 25 925 19 126 45 051

Naturvetenskap 1 076 792 53 302 33 080 86 382

Teknik 1 259 990 62 337 41 361 103 699

Vård 665 606 34 993 27 633 62 626

Medicin 268 213 15 757 15 213 30 970

Undervisning 1 025 908 35 220 36 776 71 995

Övrigt 725 532 28 836 17 193 46 029

Design2 66 66 9 264 5 644 14 908

summa 6 553 5 355 271 430 200 532 471 962 447 634

Bilaga 40 till regleringsbrev
Anvisningar för redovisning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2010.

redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 24 328 tkr. Kommentarer till tabellen
1Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, särskild 
utbildning för lärare i yrkesämnen, övriga särskilda lärarutbildningar och 
projekt för invandrade akademiker.

2Totalt antal utbildade helårsstudenter 191 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 UTBiLdning PÅ grUndnivÅ oCH AvAnCerAd nivÅ

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 447 634

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr)

summa (A) 447 634

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 503

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 471 962

+ Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion (tkr)

summa (B)1 473 465

summa (A–B)2 -25 831
1Total ersättning som lärosätet genomför produktion för, d.v.s. oberoende av om den ryms  inom tilldelade medel (a).

2om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslagssparandet nedan. Blir summan i stället negativ, ska beloppet föras till tabell 
över sparad överproduktion 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 sparad överproduktion

Ingående värde av överproduktion (tkr)4 17 797

- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2010 (tkr) 0

+ Ev. sparade HPR under 2010 (tkr) 25 831

summa 43 628

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2010 (tkr) 0

Utgående värde av sparade HPr (tkr)5 43 628
4Värde av helårsstudenter och helårsprestationer över tillgängliga medel. kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2009.
5kan uppgå till högst 10 % av takbeloppet 2010.
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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 439 688 0 51 106 0 490 794

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 245 19 831 7 924 1 993 35 993

Intäkter av bidrag 15 100 0 32 751 0 47 851

Finansiella intäkter 721 30 132 2 885

summa 461 754 19 861 91 913 1 995 575 523

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -264 529 -6 371 -89 048 -1 294 -361 242

Kostnader för lokaler -69 067 -1 548 -7 564 -56 -78 235 

Övriga driftkostnader -65 824 -10 029 -25 271 -1 066 -102 190

Finansiella kostnader -299 -12 -52 -1 -364

Avskrivningar och nedskrivningar -12 032 -545 -3 453 -39 -16 069

summa -411 751 -18 505 -125 388 -2 456 -558 100

verksamhetsutfall 50 003 1 356 -33 475 -461 17 423

resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag -107 0 0 0 -107

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra 
intäkter som inte disponeras av 
myndigheten 0 0 3 0 3

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statsbudgeten
från uppbördsverksamhet 0 0 -3 0 -3

saldo 0 0 0 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits 
från statsbudgeten för bidrag 947 0 0 0 947

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 3 576 0 1 964 0 5 540

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 153 0 5 443 0 5 596

Lämnade bidrag -4 676 0 -7 407 0 -12 083

saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 49 896 1 356 -33 475 -461 17 316
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Myndighetskapital
redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring) 96 374

B. Årets totala kostnader 558 100

A i procent av B 17,3%

 

redovisning av kapitalförändring per område

område Balanserad 
kapital- 

förändring 
(A)

Årets 
kapital- 

förändring 
(B)

summa 
(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 126 472 51 251 177 723

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 126 619 49 895 176 514

Uppdragsverksamhet -147 1 356 1 209

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/
utbildning på forskarnivå -47 414 -33 935 -81 349

Utbildning på forskarnivå och forskning -47 511 -33 474 -80 985

Uppdragsforskning 97 -461 -364

summa 79 058 17 316 96 374

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalföränding)  96 173 tkr, 
B: Årets totala kostnader 556 252 tkr och A i procent av B: 17,3%.
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Avgifter 
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2010

verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2008

Över-/ 
underskott 

2009

intäkter 
2010

Kostnader 
2010

Över-/ 
underskott 

2010

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2010

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Yrkeshögskolan, KY m.m. 0 0 1 000 1 000 0 0

Uppdragsutbildning -599 750 14 000 14 000 0 151

Upplåtande av bostadslägenhet 0 0 50 50 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Forskning eller utbildning  
på forskarnivå

Uppdragsforskning 169 0 1 100 1 100 0 169

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Tjänsteexport

Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0

offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -550 -140 250 390 -140 -830

Utfall 2010 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2008

Över-/ 
underskott 

2009

intäkter 
2010

Kostnader 
2010

Över-/ 
underskott 

2010

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2010

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Beställd utbildning -130 -42 0 0 0 -172

Yrkeshögskolan, KY m.m. -79 138 1 196 949 247 306

Uppdragsutbildning -389 355 18 664 17 556 1 108 1 074

Utbildning av
studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 0 73 -73 -73

summering -598 451 19 860 18 578 1 282 1 135

Forskning eller utbildning  
på forskarnivå

Uppdragsforskning 169 -71 1 995 2 456 -461 -363

summering 169 -71 1 995 2 456 -461 -363

verksamheter där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -550 -106 404 572 -168 -824

Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare 0 -59 34 150 -116 -175

Upplåtande av bostadslägenhet – 
regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0

Övrigt enligt bilaga 41 0 0 0 0 0 0

summering -550 -165 438 722 -284 -999
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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 43 till regleringsbrevet Väsentliga uppgifter.

Universitet och högskolor ska i samband med upp-
rättandet av noter till årsredovisningen särskilt beakta 
att specifikation ges av 
• låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad 
låneram och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets 
slut, och
• beviljad och under året maximalt utnyttjad konto-
kredit hos Riksgälden.

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

I regleringsbrevet medges för universitet och hög-
skolor undantag från bestämmelsen enligt 2 kap 4§ 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta 
och till regeringen lämna en finansieringsanalys. 

Universitet och högskolor medges undantag från 5
och 7§§ kapitalförsörjningsförordningen (1196:1188) 
om finansiering av anläggningstillgångar. En anlägg-
ningstillgång som används i myndighetens verksam-
het får helt eller delvis finansieras med bidrag som 
mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även 
för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsätt-
ning att bidraget har tilldelats för ändamålet. Detta 
undantag tillämpar ej Högskolan i Borås 2010. 

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. Inventarier som har ett 
funktionellt samband med varandra ses som en fung-
erande enhet. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskriv-
ning 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 kapital-
andelsmetoden.

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 
10 januari 2011.

Brytdag och periodavgränsnings-
poster
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2010 
har gjorts fram till 2011–01–10. Beloppsgräns för 
periodisering är 25 tkr per faktura och år. 
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Ändrade redovisningsprinciper
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) 
har tagit fram en modell för redovisning av indirekta 
kostnader. Denna nya redovisningsmodell tillämpar 
Högskolan i Borås från och med 1 januari 2009. 

Som periodavgränsningspost bokförs belopp över-
stigande 25 tkr/faktura. Tidigare var beloppsgränsen 
10 tkr men från och med 2010 höjdes den till 25 tkr.
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notupplysningar
 

not 1. intäkter av anslag 2010 2009

Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev 440 634 427 015

Utbildning på 
forskarnivå och forskning 51 106 39 759

Medel som erhållits 
från statsbudgeten för 
vidareförmedling till 
Studentkåren i Borås -947 0

summa intäkter av anslag 490 794 466 774

Belopp i tkr där annat ej anges.

noter till resultaträkning

not 4. Finansiella intäkter 2010 2009

Ränta på räntekonto  
hos Riksgälden 701 734

Övriga ränteintäkter 59 20

Övriga finansiella intäkter 125 13

summa 885 767

not 2. intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

2010 2009

Avgifter enligt 3 § 
Avgiftsförordningen 21 824 17 263

Avgifter enligt 4 § 
Avgiftsförordningen 5 287 3 790

Offentligrättsliga avgifter 407 345

Andra ersättningar 8 475 10 423

summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 35 993 31 821

not 3. intäkter av bidrag
I posten Intäkter av bidrag ingår Kammarkollegiets anslag 
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 
m.m. med beloppet 7 000 tkr. Bidraget avser ytterligare 
högskoleplatser och avräknas enligt ordinarie takbelopp.

not 5. Kostnader för personal 2010 2009

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter 
enligt lag och avtal  
(S-kod 4111-4119) -242 409 -220 678

not 6. Finansiella kostnader 2010 2009

Ränta på lån  
hos Riksgälden -200 -243

Övriga räntekostnader -106 -90

Övriga finansiella kostnader -58 9

summa -364 -324

not 7. resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag
Resultatet avser verksamhetsåret 2009-01-01–
2009-12-31 för högskolans holdingbolag. Se vidare 
not 16.  

not 8. Uppbördsverksamhet
Intäkterna i uppbördsverksamheten består av ränta 
på valutakonto. Behållningen på valutakontot avser 
EU-medel. Räntan har tillförts inkomsttitel. 
 
not 9. Transfereringar
Transfereringarna avser externfinansierad 
verksamhet där högskolans uppgift i huvudsak är att 
vidareförmedla bidrag till olika mottagare, främst 
projektpartners.  

Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag har vidareförmedlats till 
Studentkåren i Borås.

not 10. Årets kapital-
förändring

2010 2009

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag 
i regleringsbrev

 – anslag 49 038 47 550

 – avgifter 2 50

 – bidrag 856 409

summa utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 49 896 48 009

Uppdragsverksamhet

 – avgifter 1 356 451

 – bidrag 0 0

summa uppdragsverksamhet 1 356 451

Forskning/konstnärligt  
utvecklingsarbete/utbildning 
på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå  
och forskning

 – anslag -29 951 -22 564

 – avgifter -1 224 55

 – bidrag -2 300 326

summa utbildning på 
forskarnivå och forskning -33 475 -22 183

Uppdragsforskning

 – avgifter -461 -71

 – bidrag 0 0

summa uppdragsforskning -461 -71

summa årets  
kapitalförändring 17 316 26 206
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not 11. KronoX-konsortiet
Universitet och högskolor har bildat ett konsortium 
i syfte att samverka för att utveckla, förvalta och 
ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet KronoX. Konsortiet har per 
2010-12-31 15 lärosäten som medlemmar och dess 
ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås. 
KronoX-konsortiet ingår i högskolans redovisade 
myndighetskapital enligt följande specifikation:

2010 2009

Balanserad kapital-
förändring 556 927

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen -356 -371

summa myndighets-
kapital 200

 
556

noter till balansräkning

not 12. rättigheter  
och andra immateriella  
anläggningstillgångar

2010 2009

Ingående balans 
anskaffningsvärde 6 114 5 749

Tillkommande tillgångar 0 365

Utgående balans  
anskaffningsvärde 6 114 6 114

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 2 247 908

Årets avskrivningar 1 398 1 339

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 3 645 2 247

restvärde 2 469 3 867

not 13. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

2010 2009

Ingående balans 
anskaffningsvärde 50 847 35 942

Tillkommande tillgångar 2 102 14 905

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans  
anskaffningsvärde 52 949 50 847

Ingående balans 
ackumulerad avskrivning 30 895 26 517

Årets avskrivningar 6 244 4 378

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 37 139 30 895

restvärde 15 810 19 952

not 14. Maskiner, inven- 
tarier, installationer m.m.

2010 2009

Ingående balans 
anskaffningsvärde 111 506 113 302

Tillkommande tillgångar 11 891 6 844

Avgående tillgångar -7 540 -8 640

Utgående balans  
anskaffningsvärde 115 857 111 506

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 85 731 86 113

Årets avskrivningar 8 427 8 249

Avgående tillgångar -7 540 -8 631

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 86 618 85 731

restvärde 29 239 25 775

not 15. Pågående nyanläggningar
Posten avser pågående anskaffning av en bandvävmaskin 
för 423 tkr. Anläggningen är inte levererad ännu och skall 
således ej börja avskrivas än.

not 16. Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 
50 U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett 
holdingbolag. Högskolan i Borås Holding AB bildades 
2004-02-23 och under 2009 redovisade bolaget en 
förlust på 107 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som 
resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag i 
resultaträkningen för 2010. Holdingbolagets dotter- och 
intresseföretag är per 2009-12-31 Inicia AB 100 %, 
Reaction R&D Center AB 20 % och Good Solutions 
Sweden AB 31,5 %. Ägandet av Good Solutions Sweden 
AB har ökat från 24,4 % till 31,5 %. 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. Ägandet 
i dessa bolag är 13,5 % respektive 10,0 % ägarandel. 
2010 har Posifon AB genomfört en nyemission. Efter 
nyemissionen uppgår Högskolans i Borås Holding AB 
ägarandel till 21,7 %.   
 

Antal Bokfört värde

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

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

Good Solutions Sweden 
AB, org.nr. 556658-6649 6 659 1 211
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not 17. Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

Antal Bokfört 
värde

Marknads-
värde

Robur, Fond: 
Access Offensiv 1 498 200 224

Robur, Fond: 
Företagsobligationsfond 1 852 200 205

Robur, Fond: 
Absolutavkastning Plus 4 578 531 534

summa 931 963

Beloppet på 931 tkr tillhör en donation 
från Gunnar Ivarsson (WästBygg).
  
not 18. Fordringar hos andra myndigheter
Posten fordringar hos andra myndigheter uppgår  
2010-12-31 till 10 653 tkr. Den uppgick 2009-12-31 till 
14 522 tkr. Minskningen på 3 869 tkr är främst hänförlig 
till minskning av mervärdesskattefordran och minskning av 
kundfordringar.   

not 19. Förutbetalda  
kostnader

2010-12-31 2009-12-31

Förutbetalda 
hyreskostnader 17 483 17 308

Övriga förutbetalda 
kostnader 3 728 4 095

summa förutbetalda  
kostnader 21 211 21 403

not 20. Upplupna  
bidragsintäkter

2010-12-31 2009-12-31

Bidrag från annan  
statlig myndighet 1 551 2 601

Icke statliga bidrag 5 068 5 777

summa upplupna  
bidragsintäkter 6 619 8 378

Posten upplupna bidragsintäkter består av upp-
arbetade kostnader avseende 18 bidragsfinansierade 
projekt. 2009 bestod posten av 30 bidragsfinans-
ierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna 
hör till projekten Bättrekonceptet 2010 2 000 tkr
(finansierat av Västra Götalandsregionen och Jönköp-
ings Läns Länsstyrelse), SHAMAN 1 076 tkr 
(finansierat av EU), E-CLICK 697 tkr (finansierat av
EU) och Etanolframställning av cellulosamaterial 
med inkapslad och flockulerad jäst 583 tkr (finans-
ierat av Energimyndigheten). De upplupna bidrags-
intäkterna har minskat jämfört med föregående år, 
främst beroende på att antalet projekt med upplupna 
bidragsintäkter har minskat.  

not 21. Övriga 
upplupna intäkter

2010-12-31 2009-12-31

Upplupna 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 837 459

Övriga upplupna 
intäkter 795 16

summa övriga 
upplupna intäkter 1 632 475

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består 
av upparbetade kostnader avseende 3 avgiftsfinansierade 
projekt. 2009 bestod posten av 5 avgiftsfinansierade 
projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna hör till 
projekten Lärarutbildning 210p 497 tkr (finansierat av 
förskolor) och ISSI 179 tkr (finansierat av Örnsköldsviks 
kommun).

Posten övriga upplupna intäkter består till största delen 
av en kundfaktura avseende projektet utbildning för 
utländska akademiker 2. Fakturan är skickad 2011 och 
avser 2010.

not 22. Avräkning med 
statsverket

2010 2009

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot 
inkomsttitel 3 0

Uppbördsmedel som 
betalats till icke 
räntebärande flöde 0 0

Medel från räntekonto 
som tillförts inkomsttitel 0 0

skuld avseende uppbörd 3 0

Anslag i räntebärande 
flöde

Ingående balans 0 -17 295

Redovisat mot anslag 491 740 466 774

Anslagsmedel som 
tillförts räntekonto -449 740 -449 479

Fordringar/skulder 
avseende anslag i ränte-
bärande flöde 0 0

not 23. Behållning 
räntekonto i riksgälden

2010-12-31 2009-12-31

Behållning räntekonto 
i Riksgälden

156 151 102 661

Ökningen av medel på räntekontot består till en stor del av EU-
medel (11 215 tkr) som tillfälligt ligger på räntekontot men 
som förs till valutakontot i början av 2011. I övrigt påverkar 
årets positiva resultat räntekontot.
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not 24. Kassa  
och bank

2010-12-31 2009-12-31

Bank, valutakonto 7 512 31 221

Kassa 8 9

summa 7 520 31 230

Saldot på valutakontot uppgår till 7 512 tkr och 
avser EU-medel. Utöver detta ligger 11 215 tkr 
som avser EU-medel tillfälligt på räntekontot. Dessa 
medel förs över till valutakontot i början av 2011. 

not 25. 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 26. Balanserad 
kapitalförändring

2010-12-31 2009-12-31

Utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 126 619 78 527

Uppdragsverksamhet -147 -599

Utbildning på forskarnivå 
och forskning -47 511 -25 328

Uppdragsforskning 97 169

summa 79 058 52 769

2009-års kapitalförändring 26 206 tkr har justerats 
med 82 tkr som avser 2009-års resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag. Summan 26 288 
tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 
2010.

not 31. Upplupna 
kostnader

2010-12-31 2009-12-31

Upplupna löner och 
arvoden 10 664 6 850

Upplupna 
semesterlöner 11 270 10 995

Övriga upplupna 
kostnader 4 194 4 212

summa upplupna 
kostnader 26 128 22 057

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna 
kostnader består av periodisering av lärares plan-
eringssaldon per 2010-12-31 5 505 tkr (4 213 tkr 
föregående år), upplupna löner utbetalade i januari  
1 996 tkr (1 890 tkr föregående år), inarbetad komptid 
och flexsaldo per 2010-12-31 605 tkr (747 tkr före-
gående år), periodisering av lönekostnad för en anställd
77 tkr och periodisering nytt löneavtal 2 481 tkr. 
 
 

not 27. Avsättningar för 
pensioner och liknande 
förpliktelser

2010 2009

ingående avsättning 1 278 3 352

Årets avsättningar 382 629

Årets utbetalningar -1 014 -2 703

summa 646 1 278

Under året har inga nya beslut om delpension tagits.

not 28. Lån i riksgälden 2010 2009

ingående balans 33 960 36 279

Under året nyupptagna lån 23 201 10 691

Årets amorteringar -15 971 -13 010

Utgående balans 41 189 33 960

Låneram i riksgälden

Beviljad låneram 50 000 70 000

Utnyttjad låneram vid 
årets slut 41 189 33 960

Beviljad kreditram 
på räntekontot 43 342 43 342

Maximalt utnyttjad 
kontokredit hos Riksgälden 0 0

not 29. Övriga skulder
Posten övriga skulder uppgår 2010-12-31 till 28 472 tkr. De 
övriga skulderna har minskat jämfört med föregående år då de 
uppgick till 37 165 tkr. Minskningen är främst hänförlig till 
EU-medel som vidareförmedlats till projektpartners.

not 30. depositioner 2010-12-31 2009-12-31

Depositioner 80 1 234

Posten depositioner har minskat med 1 154 tkr. Minskningen 
är främst hänförlig till depositioner för studenters passerkort, 
som har avslutats. Beloppet på 1 104 tkr har istället bokförts 
som en övrig ersättning.

not 32. oförbrukade 
bidrag

2010-12-31 2009-12-31

Bidrag från annan
statlig myndighet 9 903 8 930

Icke statliga bidrag 13 804 16 638

summa oförbrukade 
bidrag 23 707 25 568

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 
64 bidragsfinansierade projekt. 2009 bestod 
posten av 62 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten 
Smart textiles: Projektkansli 2 286 tkr och 
Tec Lab 2 052 (finansierat av VINNOVA m.fl.), 
Utvecklingslaboratorium för våtberedning 1 544 tkr 
(finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning), 
EXAKT 1 241 tkr (finansierat av Vetenskapsrådet), 
Meningsskapande illustrationer 1 137 tkr 
(finansierat av Vetenskapsrådet) och Utrustning 
för trikåexperiment med smarta textilier 1 010 tkr 
(finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse). 
Dessutom tillhör 931 tkr en donation från Gunnar 
Ivarsson (Wäst-Bygg).  
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not 33. Övriga  
förutbetalda intäkter

2010-12-31 2009-12-31

Förutbetalda 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 6 834 4 266

Övriga förutbetalda 
intäkter 70 610

summa övriga 
förutbetalda intäkter 6 904 4 876

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 
består av saldot för 20 avgiftsfinansierade projekt,
vilket är en ökning jämfört med föregående år då posten 
bestod av 11 avgiftsfinansierade projekt. De största 
förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projek-
ten Skolverket – Lärarlyftet 2 934 tkr (finansierat
av Statens skolverk), Utbildning för utländska akade-
miker 738 tkr (finansierat av Arbetsförmedlingen), 
Utbildning för utländska akademiker 2 666 tkr 
(finansierat av Arbetsförmedlingen),Vårdadministra-
tiva sekreterare 479 tkr (finansierat av Södra Älvsborgs 
Sjukhus) och Lärarlyftet – lärande möten med andra-
språkselever (finansierat av Statens skolverk). 

  

noter till anslagsfinansiering
not 34. Anslag 16 2 38 001

Ordinarie anslag 440 634

Bidrag till ytterligare högskoleplatser 
som ska avräknas medlen enligt 
ordinarie takbelopp 7 000

summa 447 634

I Hermes redovisas endast beloppet 440 634 tkr i 
anslagsredovisningen. 
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Tilläggsupplysningar

I beloppen ingår ersättningar till styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare, som utbetalats av 
Högskolan i Borås under år 2010. Följande belopp 
har utbetalats:

Allmänna företrädare tkr

Andersson, Roland  40 
Bergquist, Björn     22 
Eide-Jensen, Inger  15
Eklund, Solweig   22 
Falck, Anna    7 
Leissner, Maria     17 
Mårdsjö, Agneta  15
Olsson, Berit   22 
Pedersen, Roland   22 
Ryman, Gunnar   22 

Företrädare för  
studenterna  tkr

Andersson, Jonas  11
Björklund, Patrik  11
Larsson, Sofie  11
Nyman, Jonas  22
Henriksson, Andreas 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
Nyström Maria
Strömberg, Marianne
Therning, Peter

Ledande befattningshavare

Till rektor Lena Nordholm utgår lön och  
skattepliktiga förmåner med 916 tkr.

Företrädare för de anställda

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

redovisning av styrelseleda- 
möters och ledande befattnings-
havares övriga styrelseuppdrag

Andersson, Roland – Styrelseordförande CSR Väst-
sverige, Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, 
West Sweden och West Sweden AB.

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

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

Eklund, Solweig – Styrelseledamot Studieförbundet 
SENSUS förbundsstyrelse.

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

Leissner, Maria – Inga övriga uppdrag.
 
Mårdsjö, Agneta – Styrelseledamot Innovatum 
Science Center AB.

Nordholm, Lena – Styrelseledamot Kungliga Musik-
högskolan.

Olson, Berit – Inga övriga uppdrag.

Pedersen, Ronald – Inga övriga uppdrag.

Ryman, Gunnar – Styrelseledamot och Koncernchef 
Halens Holding AB, Styrelseledamot och VD Halens 
AB, Styrelseordförande Älvsborgs Provinsbank i 
Borås och Svensk Distanshandel AB, Styrelseledamot 
och vice ordförande Västsvenska Industri- och  
Handelskammaren Göteborg, Styrelseledamot 
EMOT (Distanshandel i Europa), Vårgårda Logistik 
AB och Eseco System AB. Ägare Gurrinvest AB.

Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2§ FÅB gällande ersättning med mera till styrelse och ledande 
befattningshavare
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väsentliga ekonomiska uppgifter
Utbildning och forskning 2010 2009 2008 2007 2006

Totalt antal helårsstudenter1 6 553 6 507 5 878 5 529 5 291

Kostnad per helårsstudent2 (tkr) 63 61 72 70 68

Totalt antal helårsprestationer1 5 355 5 136 4 702 4 457 4 305

Kostnad per helårsprestation2 (tkr) 77 77 90 87 84

Totalt antal nyantagna doktorander 11 18 6 14 15

- varav andel kvinnor 45% 56% 100% 64% 60%

- varav andel män 55% 44% 0% 36% 40%

Totalt andel doktorander med någon aktivitet 104 124 109 113 107

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

- varav andel män 43% 41% 45% 39% 43%

Totala antalet doktorander med  
doktorandanställning (årsarb.) 60 48 39 41 35

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

Genomsnittlig tid för licentiatexamen (år) 3,7 3,1 3,7 3,5 3,1

Genomsnittlig tid för doktorsexamen (år) 7,9 6,4 5,7 6,5 6,1

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer3 279 220 215 168 94

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation3 (tkr) 458 497 313 462 748

Personal

Totala antalet årsarbetskrafter 575 530 507 503 472

Medelantalet anställda 674 650 647 624 592

Antal lärare totalt (årsarb.) 305 290 281 277 275

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

- varav andel män 48% 49% 47% 48% 49%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 141 132 117 121 104

- varav andel kvinnor 45% 42% 41% 38% 37%

- varav andel män 55% 58% 59% 62% 63%

Antal professorer (årsarb.) 24 22 22 21 21

- varav andel kvinnor 30% 37% 35% 37% 38%

- varav andel män 70% 63% 65% 63% 62%

ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 576 545 510 474 464

grundutbildning (mnkr) 482 458 442 405 404

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

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

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 94 87 68 69 60

- varav andel anslag 54% 46% 57% 52% 56%

- varav andel externa intäkter 46% 54% 43% 48% 44%

Kostnader totalt (mnkr) 558 519 504 476 443

- varav andel personal 65% 63% 62% 62% 62%

- varav andel lokaler 14% 15% 15% 16% 16%

Lokalkostnader4 per kvm (kr) 1 493 1 507 1 469 1 415 1 411

Balansomslutning (mnkr) 263 240 180 182 202

- varav oförbrukade bidrag 25 26 19 22 26

- varav årets kapitalförändring 17 26 7 -1 20

- varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 102 85 59 52 54
1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning

2 Högskolan i Borås använder sedan 2009 SUHF:s modell för full kostnadstäckning varför uppgifterna för 2006-2008 inte inkluderar områdenas andel av de 
högskolegemensamma kostnaderna. Utöver kostnaderna för områdena har högskolan ytterligare kostnader för utbildning enligt regleringsbrev varför kostnaden per 
område avviker från tabell 11.

3 I samband med att högskolan införde det digitala publiceringsverktyget BADA 2007 genomfördes ett omfattande arbete för att kvalitetssäkra den vetenskapliga 
publiceringen. 

4 Enligt resultaträkningen
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Underskrifter
vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Borås den 17 februari 2011

Lena Nordholm     Roland Andersson   Björn Bergquist
Rektor (myndighetschef )   Styrelseordförande

Inger Eide Jensen     Solweig Eklund   Agneta Mårdsjö

Berit Olsson     Gunnar Ryman   Ronald Pedersen

Maria Nyström     Marianne Strömberg   Peter Therning 

Andreas Henriksson   Patrik Björklund   Jonas Nyman
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Styrelsen vid Högskolan i Borås.
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Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har 15 000 studenter och 675 anställda. 
Vår verksamhetsidé är att vara ett nyskapande professionslärosäte som

i samverkan med näringslivet och den offentliga sektorn bedriver 
utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och 

med stor samhällsrelevans. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra 
examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden. 

Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan
mot att bygga det kompletta professionslärosätet.


