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Sammanfattning i siffror

Högskolan  
i siffror

Ekonomi
Totalt redovisar Högskolan i Borås en omsättning 
på 463 573 tkr. Sammantaget för samtliga verk-
samhetsgrenar redovisar högskolan ett positivt 
verksamhetsutfall på 20 180 tkr. Högskolans 
myndighetskapital, exklusive statskapital, upp-
gick vid utgången av 2006 till 48 598 tkr.

Personal
Högskolan hade 584 anställda 2006. Av dessa  
var 57 procent kvinnor. Högskolan hade 32 
professorer och av dessa var 13 kvinnor. 

Grundutbildning
Totalt omfattade Högskolan i Borås grund- 
läggande högskoleutbildning 5 431 helårsstuden-
ter (HST) och 4 426 helårsprestationer (HPR) 
under 2006. Inom ordinarie högskoleutbildning 

redovisar högskolan 5 291 HST respektive 4 305 
HPR. Naturvetenskaplig och teknisk utbildning 
omfattade 1 471 HST. Antalet avlagda examina 
under 2006 var totalt 1 670. Verksamhetsgrenen 
grundläggande högskoleutbildning inklusive 
uppdragsutbildning omsatte 403 926 tkr och  
visade ett positivt verksamhetsutfall på 30 845 
tkr.

Forskning och forskarutbildning
Under 2006 hade Högskolan i Borås totalt 107 
forskarstuderande, varav 65 var kvinnor. Under 
året tillkom 15 nya forskarstuderande och sju 
disputationer genomfördes. Verksamhetsgre-
narna forskning och forskarutbildning inklusive 
uppdragsforskning, redovisar en omsättning på  
59 647 tkr i intäkter och ett negativt verksam-
hetsutfall på 10 665 tkr.
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Vinnande väg för högskolan

Rektor 
har ordet

När jag ser tillbaka på året som gått, är det ound-
vikligt att börja lite personligt. Fredagen den 12 
maj installerades jag som rektor för Högskolan i 
Borås. Det var en dag präglad av glädje över det  
förtroende som visats mig. Jag inspirerades också 
av de stora förväntningar på fortsatt positiv ut-
veckling för högskolan som uttrycktes från olika 
håll. Att föra Högskolan i Borås till nya fram-
gångar är en stimulerande utmaning för mig och 
vår nye prorektor Björn Brorström.

Det kändes symboliskt att jag installerades som 
rektor bara några veckor innan ettårsdagen av att 
vi överlämnade högskolans ansökan om universi-
tetsstatus till regeringen. Att fortsatt arbeta för  
att högskolan ska bli Sveriges första professions- 
universitet är ett av de absolut viktigaste målen 
för min mandatperiod. 

Arbetet med att uppnå universitetsstatus avsluta- 
des inte genom inlämnandet av ansökan. Tvärt-
om pågår ett kontinuerligt kvalitetsutvecklings- 
projekt vid lärosätet. Processen är lika viktig som 
målet. Jag vill särskilt lyfta fram två förhållanden. 
Det ena rör forskningen, vilken under 2000-talet 
expanderat kraftigt. Högskolans devis Vetenskap 
för profession, är vägledande för profileringen av  
den forskning som sker på vårt lärosäte. Det and- 
ra förhållandet som jag vill nämna rör det faktum 
att vi är rustade för att ge kvalificerade och inter- 
nationellt gångbara masterutbildningar. Vi har 
lämnat in ansökningar om masterrättigheter in- 
om de områden där vi är det nationellt ledande 
lärosätet: biblioteks- och informationsvetenskap 
och textil- och modedesign, samt inom tre andra 
kunskapsfält där vi har en stark position.

Det intensiva arbetet med att utveckla ett kon- 
cept för en polisutbildning för morgondagen ska 
ses som ett sätt att bredda och fördjupa innebör-
den i att vara ett professionslärosäte. I enlighet 
med vår verksamhetsidé har vi tagit fram våra 
förslag i nära samarbete med professionsföreträ-
dare och samhällsintressen i övrigt. Att vi lyck- 
ats formulera spännande och bärkraftiga tanke-
gångar har visat sig inte minst av det stora stöd 
som Högskolan i Borås fått från en lång rad av 
aktörer i Västsverige. Vi har anledning att hoppas 
att en etablering av polisutbildning sker i Borås 
inom de närmaste åren.

Att högskolan har valt en vinnande väg genom 
att skärpa profilen som professionslärosäte har 
tydliggjorts under 2006. Exemplen på ökad efter- 
frågan på samverkan mellan akademi och profes-

sioner har varit många i samhällsdebatten. Bland 
annat har behovet sagts vara stort av förtätade 
relationer mellan å ena sidan lärare och studenter 
och å den andra företrädare för professionerna.

Vår verksamhetsidé ligger rätt i tiden. Det visar 
också aktuell utbildningsstatistik. Medan alla 
andra svenska lärosäten – med ett enda undantag 
– hade ett vikande söktryck 2006, lyckades vi 
öka intresset för våra utbildningar. Det besked 
studenter ger oss genom att vilja investera flera 
år av sina liv i att utbilda sig just på Högskolan i 
Borås, är det bästa betyg vi kan få.

Himlen är emellertid inte molnfri. Det kan kon-
stateras att vi i likhet med många andra högsko- 
lor och universitet fortsatt har problem med att  
rekrytera tillräckligt många studenter till flera  
av de tekniska och naturvetenskapliga utbild-
ningarna. Under hösten har därför en arbets-
grupp haft mitt uppdrag att utreda hur det tek- 
niska utbildningsområdet ska utvecklas vid Hög-
skolan i Borås, med särskild hänsyn tagen till  
rekryteringsproblematiken och de krav som vår 
profil såsom professionslärosäte ställer. 

Den så kallade akademikerarbetslösheten har 
under 2006 blivit ett första rangens debattämne. 
På Högskolan i Borås kan vi dock med gott sam-
vete säga att våra utbildningar genomsnittligt ger 
studenterna goda möjligheter att snabbt få jobb 
efter avlagd examen. En undersökning från Hög-
skoleverket visade nyligen att vi tillsammans med 
Örebro universitet intar förstaplaceringen när det 
gäller målet om studenternas anställningsbarhet. 

Årsredovisningen för 2006 erbjuder i många av- 
seenden glädjande läsning. Högskolan i Borås har 
en god finansiell situation. Med en ekonomi i  
balans är vi redo för att fortsatt arbeta för att ut-
veckla högskolans utbildning och forskning. 

En avslutande reflektion är att Högskolan i Borås  
framgångar i hög grad är en del av en positiv  
lokal och regional utvecklingstrend. Byggandet 
av Borås Arena, tillkomsten av vårt nya högskole-
bibliotek, en alltmera levande café- och restau-
rangkultur samt Elfsborgs SM-guld, är bara några 
av de faktorer som skapar nyfikenhet på Borås. 
Därmed blir vår högskola verksam i en attrakti-
vare studentstad, vilket ger oss en god utgångs-
punkt för det förestående arbetet under 2007.

Lena Nordholm
Rektor
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Studentkåren 
har ordet

En högskola i förändring
I högskoleförordningen finns en rad paragrafer 
som syftar till att säkerställa studenternas infly- 
tande på respektive lärosäte. Vi kan med glädje  
konstatera att Högskolan i Borås tar dessa para- 
grafer på största allvar och fyller dem med ett 
tydligt innehåll, genom att involvera oss på alla 
nivåer. Detta ger ett bra utgångsläge för Hög- 
skolan i Borås utveckling. 

Under 2006 prioriterades rekrytering av studen-
ter till alla de nya utbildningsplatser högskolan 
fick av regeringen. Dessvärre är den nationella 
trenden att allt färre studenter söker sig till högre  
utbildning. I konkurrensen om studenterna stod  
sig Högskolan i Borås förhållandevis väl. Under- 
sökningar visar också att studenterna från Hög-
skolan i Borås i stor utsträckning får kvalificerade 
anställningar efter examen. Detta ser vi som en 
viktig komponent i utbildningskvaliteten. 

Högskolan i Borås är inne i en period där profile-
ringen mot ett professionslärosäte står högst upp 
på agendan. Ända sedan starten av projektet 
Vägen mot universitet har vi studenter ställt oss 
positiva till konceptet. Vi tror att ett professions- 
universitet skulle innebära ett stort lyft vad be- 
träffar utbildningarnas kvalitet och relevans, och  
därför är det också en prioriterad fråga för stu- 
denterna. På ledningsnivå inom högskolan är 
idén om ett professionsuniversitetet väldigt tyd- 
lig. För studenter i allmänhet och delar av perso- 
nalen är dessa idéer inte lika uppenbara. Hittills 
har inte professionsuniversitetstanken fått det 
genomslag i grundutbildningen som student-
kåren önskar, men vår förhoppning är att detta 
kommer att förändras under de kommande åren. 
Lyckas högskolans ledning förmedla och förankra 
idén om ett professionsuniversitet bland alla stu-
denter och all personal, så får högskolan många 
ambassadörer för framtiden. Studenter som tar 
sin examen vid Högskolan i Borås ska känna sig 
unika och veta vad som skiljer dem från andra 
studenter. Har studenterna en positiv inställning 
till sin utbildning och högskolan finns det stora 
möjligheter för högskolan att knyta dessa till 
sig när de blivit yrkesverksamma, vilket vi på 
studentkåren anser skulle gynna professions- 
universitetet.

Implementeringen av Bolognaprocessen är en 
aktuell fråga. Nu befinner sig arbetet på en prak- 
tisk nivå; utbildningarna ska omstruktureras och 
viktiga dokument ska skrivas om. Arbetet går 
stundtals för långsamt, vilket vi ställt oss kritiska 
till. Samtidigt som all ordinarie undervisning ska 

hålla god kvalitet, ska arbetet med att Bologna-
anpassa utbildningarna drivas framåt. Det blir 
ibland kollision mellan dessa arbetsuppgifter.
Ur studenternas synvinkel innebär arbetet med 
Bolognaprocessen en möjlighet att kommentera 
och påverka, inte bara nya utbildningsprogram 
utan även de existerande programmen, så att 
dessa överensstämmer med de nya kraven. Stu-
denterna finns representerade i granskande organ, 
från institutionsnivå, upp till högskolestyrelsen.  
I varje instans har studenterna lämnat åsikter och 
kommit med förslag till utbildningsprogrammen.

I högskolans organisation har det skett en hel 
del förändringar, som även påverkat studenterna. 
Lena Nordholm efterträdde Said Irandoust som 
rektor vid högskolan och blev därmed den första 
kvinnan på posten. Eftersom Lena varit prorektor 
blev hennes tjänst ledig och högskolan fick rekry- 
tera en ny prorektor. Processen fungerade väl och 
till slut föll valet på Björn Brorström, professor 
vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Så här i  
efterhand kan vi konstatera att dessa rekryte- 
ringar föll väldigt väl ut och att både Lena och 
Björn var helt rätt val för att leda Högskolan i 
Borås framåt. Det behövs starka och engagerade 
personer för att förverkliga visionen om ett pro-
fessionsuniversitet. 

Sammanfattningsvis har 2006 inneburit föränd-
ringar för både högskolan och studenterna, vilket 
förhoppningsvis kommer att leda till en högskola 
som står bättre rustad inför framtidens utma-
ningar och möjligheter.

Hans Stenström
Kårordförande 06/07
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Året 
som gått

Viktiga händelser 2006

Högskolans första kvinnliga 
rektor installerades i maj

Heraldiskt vapen blev 
högskolans nya logotyp

Den 2 mars beslutade regeringen att utse Lena 
Nordholm till ny rektor för Högskolan i Borås.
Fredagen den 12 maj installerades hon vid 
en stämningsfull högtid, då en mängd gäster 
närvarade: rektorskollegor, landshövding Göte 
Bernhardsson, kommunalråd och andra externa 
företrädare, familj, vänner och medarbetare från 
högskolan. 

Styrelseordförande Gun Hellsvik passade i sitt 
välkomsttal på att gratulera inte bara Lena Nord-
holm, utan också alla medarbetare. 

– Med sin bakgrund som både forskare, 
prefekt, dekanus och prorektor är Lena Nord-
holm väl rustad för vilken högskola eller vilket 
universitet som helst, men hon är särskilt lämplig 
att leda professionslärosätet Högskolan i Borås in 
i framtiden, underströk Gun Hellsvik.

I sitt installationstal berättade Lena Nordholm 
att hon känner sig hedrad av att ha blivit utsedd 
till rektor för Högskolan i Borås och att hon är 
glad för förtroendet.

– Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften. 
Jag försäkrar att jag ska göra mitt yttersta. 

I maj godkändes högskolans nya logotyp, vapen-
skölden, av Heraldiska nämnden. 

– Det här är en del i ett större projekt som 
handlar om att profilera högskolan med sikte på 
att bli ett professionsuniversitet, förklarar rektor 
Lena Nordholm.

Knallen har följt högskolan sedan starten 1977. 
Han är också en historisk representant för en 
framstående affärsman, logistiker, tillverkare och 
kommunikatör. 

– En väl vald symbol, kommenterade stats- 
heraldiker Henrik Klackenberg. 

Borås blir 
nya Davos?
Närmare 700 del-
tagare samlades på 
Åhaga för att delta i  
konfererensen Design 
of Prosperity den 9 
november. Initiativ- 
tagaren Simonetta Carbonaro, professor vid 
Textilhögskolan, hade lyckats locka flera namn-
kunniga föreläsare till Borås, bland dem Jeremy 
Rifkins och John Thackara.

– Det är en stor framgång att så många kom-
mer hit redan första året, trots att vi inte mark-
nadsfört toppmötet, säger Simonetta Carbonaro. 

Temat för mötet var att diskutera design, indu-
stri och forskning ur ett samhälleligt förändrings-
perspektiv.  

– En ny attityd är nödvändig för ett hållbart 
samhälle och nu är tiden mogen för förändring, 
säger Simonetta Carbonaro. 

Borås sticker ut i statistiken
När Verket för Högskoleservice (VHS) presen-
terade årets statistik rörande antalet sökande till 
högskolor och universitet redovisade Högskolan i 
Borås glädjande siffror. Trots att antalet sökande 
minskade kraftigt i landet ökade antalet sökande 
individer till Högskolan i Borås. 

– Det är verkligen glädjande att Högskolan i 
Borås behåller sin ställning som en populär hög-
skola, säger informationschef Sten Dellby. 
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Ett av högskolans viktigaste strategiska projekt 
under 2006 har varit att utveckla en verksam-
hetsidé och ett program för en akademiserad 
polisutbildning rustad för dagens krav och med 
beredskap för morgondagen. Genom att erbjuda 
en heltäckande utbildnings- och forskningsstruk-
tur med tydlig professionsinriktning, är målet att 
Borås ska bli lokaliseringsort när det fattas beslut 
om att en ny polisutbildning ska inrättas. I enlig-
het med högskolans verksamhetsidé, har utveck-
lingsarbetet skett i samarbete med bland andra 
Borås Stad, polisområde 2 i Västra Götalands län, 
Göteborgs universitet, Polisförbundet i Västra 
Götaland samt SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut. De visions- och strategidokument som 
högskolan tagit fram har fått positivt mottagande 
av såväl utredare, massmedia som åtskilliga andra 
nyckelaktörer, och utgör en god grund för det 
fortsatta arbetet.  

Högskolan i Borås satsar 
på modern polisutbildning

ACTION-projektet fortsätter att låta tala om sig. 
I mars var projektet en av punkterna när rege-
ringen presenterade sin nationella IT-strategi för 
vård och omsorg. I april besökte Sverker Balksten 
från Telia Sonera Högskolan i Borås och lovor-
dade den fullvärdiga tjänst för äldre och anhörig- 
vårdare som ACTION utvecklats till. I maj in-
bjöd Oracle till presskonferens på högskolan för 
att ge journalister en inblick i vad ACTION gör.

– På Oracle är vi stolta över att sammankopp-
las med ACTION, som arbetar innovativt med 
frågor inom vård och omsorg, konstaterade  
PR-chefen Neil Kendle.

Den 29 mars var det 
dags för vernissage för 
vandringsutställningen 
”Tutankhamun’s 
Wardrobe” i Egypten. 
På plats i biblioteket i 
Alexandria fanns kvin-
nan bakom de unika 
reproduktionerna, lek-
tor Christina Rinaldo. 
Även rektor Lena 
Nordholm och ägarna 
till utställningen,  
Textilhistoriska Sällskapet, med Carl-Otto 
Eiserman i spetsen och Textilmuseets chef, Rolf 
Danielsson, var med när utställningen nådde sitt 
hemland efter sju år runtom i världen.

Tutankhamon-garderoben 
kom äntligen till Egypten

Framgångar för ACTION

IT-satsning: Innovation-Lab 
och forskning på webben 
På högskolans forskningswebb www.hb.se/forsk-
ning som invigdes den 30 mars finns informa-
tion om högskolans samtliga forskare och deras 
projekt. Den 4 april var det dags för nästa IT-
invigning, på InnovationLab. Centrat ska arbeta 
med innovativ system- och programutveckling 
med fokus på god IT-användning. 

Högskolan testade ett nytt 
grepp i oktober och bjöd 170  
elever från teknik- och natur-
vetarprogrammet på fotboll 
varvat med utbildningsinfor- 
mation om Institutionen 
Ingenjörshögskolan. I mat-
chen slog Elfsborg GAIS. 
Hur toppstriden i allsvenskan 
sedan slutade vet vi ju alla...

Guldet gick till Borås

Forskare utvecklar e-betjänt 
I samarbete med studenter i Borås, Stockholm 
och Barcelona utvecklar ett  
forskarteam vid Högskolan  
i Borås en användardesignad 
elektronisk betjänt, e-Me.  
e-Me har rönt stor nyfikenhet i 
medierna och många företag har 
knutits som partners till projektet. e-Me hjälper 
den moderna studenten att hålla kontroll på  
e-post, SMS och andra meddelanden. 
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Högskolans organisation

Organisation

Högskolans högsta beslutande organ är styrelsen. 
Myndighetschef är rektor med prorektor som
ställföreträdare. För att skapa en effektiv led-
ningsfunktion har rektor utsett vicerektorer för
grundutbildning och omvärldssamverkan. Pro-
rektor har ansvar för forskning och doktors- 
utbildning.

För högskolans strategiska ledning är ett led-
ningsråd knutet till rektor, där studenter och rep- 
resentanter för olika ledningsfunktioner är före-
trädda. Den gemensamma förvaltningen leds av  
en förvaltningschef, som har ett operativt ansvar 
för myndighetsutövning och de högskolegemen-
samma administrativa funktionerna.

Högskolan i Borås har två särskilda organ,  
Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU-
nämnden) samt Lärarutbildningsnämnden 
(LUN), som ansvarar för fördelning av forsk-
ningsmedel. Till nämndernas ansvar hör också 
samordning och kvalitetssäkring av högskolans 

utbildning och forskningsverksamhet inom res-
pektive ansvarsområde. FoU-nämnden och LUN 
har tillsatt utskott som ansvarar för tillämpning 
av högskolans anställningsordning samt samord-
ning av högskoleövergripande forskarutbildnings-
insatser.

Enheten Bibliotek & läranderesurser vid Hög-
skolan i Borås utgör en samlad studiemiljö för 
högskolans studenter och forskare. Till Bibliotek 
& läranderesurser har knutits och utvecklats ett 
antal viktiga pedagogiska stöd- och servicefunk-
tioner.

Indelning i verksamhetsgrenar
Högskolan i Borås verksamhet bedrivs inom 
verksamhetsgrenarna: grundläggande högskole-
utbildning samt forskning och forskarutbildning.
Utbildning och forskning bedrivs vid Högskolan 
i Borås sex institutioner. Varje institution känne-
tecknas av en egen vetenskaplig och professions-
inriktad profil.
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Institutionen Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan
Institutionens utbildning och forskning fokuse-
rar på informationshantering i bred mening.  
Som landets dominerande högskola inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap erbjuds 
program och kurser som leder till en mängd 
yrken, inom i första hand områdena bibliotek, 
media och litteratur, men även inom organisa-
tion, utveckling av informationssystem och IT.  
I samarbete med Göteborgs universitet bedrivs 
vid institutionen Sveriges största forskarutbild-
ning inom biblioteks- och informationsveten-
skap. 

Institutionen för data- och affärsvetenskap
Institutionen bedriver en rad olika utbildningar 
upp till magisternivå i ekonomi och informatik 
samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. 
Vidare utbildas fastighetsmäklare och event ma-
nagers. Forskningen profilerar sig inom området 
handels- och tjänsteutveckling, där kompetenser 
inom företagsekonomi och informatik kom-
pletterar varandra. Forskningen bedrivs i nära 
samverkan med organisationer och näringsliv. 

Institutionen Ingenjörshögskolan
Institutionen erbjuder högskoleingenjörs- och 
magisterutbildningar inom ett stort antal teknik-
områden. Flertalet magisterprogram har en tydlig 
internationell profil med en stor andel utländska 
studenter. Till respektive ingenjörsområde finns 
utvecklade forskningsmiljöer. Institutionen har 
ett nära samarbete med SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut inom såväl utbildning som 
forskning.

Institutionen för pedagogik
Institutionen bedriver forskning och utbildning, 
i flera fall upp till magisternivå, inom huvud-
områdena lärarutbildning samt beteende- och 
samhällsvetenskap. Vid institutionen utbildas 
bland annat lärare med inriktning mot förskola, 
förskoleklass och grundskola, IT-pedagoger samt 
organisations- och personalutvecklare. Forskning 
bedrivs inom områdena pedagogik, sociologi, 
psykologi och arbetsvetenskap. Genom Centrum 
för skolutveckling (CSU) bedrivs omfattande 
utvecklings- och fortbildningsinsatser för förskola 
och skola i regionen.

Textilhögskolan
Textilhögskolan har en position som nationellt 
centrum för textil utbildning, utveckling och 
forskning. Vid institutionen bedrivs kortare och 
längre utbildningar upp till magisternivå inom i 
princip samtliga textila huvudområden: design, 
ekonomi, teknik och textilt hantverk. Vid insti-
tutionen finns unika resurser i form av verkstäder 
och laboratorier för undervisning, forskning och 
utvecklingsarbete inom design och textil till-
verkning. En kraftfull satsning på forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete har inneburit att 
institutionen intar en nationellt ledande forsk-
ningsposition.  

Institutionen för vårdvetenskap
Institutionens huvudsakliga inriktning är sjuk-
sköterskeutbildning. Dessutom erbjuder institu-
tionen ett brett urval av specialistsjuksköterske- 
utbildningar samt kurser och uppdragsutbild-
ningar inom vård och omsorg. Ämnet vårdveten-
skap kan studeras upp till magisternivå. Insti-
tutionens forskningsverksamhet är organiserad 
i två övergripande forskningsmiljöer med nära 
koppling till utbildningen: Vårdandets samman-
hang och Vårdande och existens. 
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Ekonomisk
utveckling

Balanserad tillväxt
I regleringsbrev för 2006 (U2005/9498/UH) 
tilldelades Högskolan i Borås 590 nya platser 
för verksamhetsåret 2006. Samtidigt höjdes 
ersättningstaket, det så kallade takbeloppet, från 
334 061 tkr till 377 685 tkr, för den grundläg-
gande högskoleutbildningen. I enlighet med 
forskningspropositionen höjdes anslaget till 
forskning och forskarutbildning, från 32 054 tkr  
till 33 549 tkr, för 2006. Totalt innebar detta 
att Högskolan i Borås tilldelades 411 234 tkr i 
anslag för 2006. 

Den förbättrade ekonomiska situationen skapa- 
de förutsättningar för en expansion av högsko-
lans grundutbildning efter en period av nedskär-
ningar. Detta medförde att Högskolan i Borås 
åter kunde öka antalet platser inom utbildning- 
ar med gott söktryck och där brist råder på kva- 
lificerad arbetskraft. 

Tabell 1 visar att antalet helårsstudenter och helårs- 
prestationer ökade under 2006. Ökningen medför 
att Högskolan i Borås utfall för anslaget till den 
grundläggande högskoleutbildningen uppgår till 
343 578 tkr, inklusive ersättning för helårspres-
tationer från december 2005. Utfallet innebär att 
högskolan inte når takbeloppet och att resterande 
sparade prestationer från tidigare år om 18 356 tkr 
måste nyttjas 2006. Detta medför att det uppstår 
ett anslagssparande om 15 748 tkr för 2006. 

Tabell 1: Utveckling grundutbildningsanslag 

Belopp (tkr) 2006 2005 2004

Antal helårsstudenter 5 291 5 004 5 363

Antal helårsprestationer 4 306 4 252 4 722

Ersättningstak 377 685 334 061 323 945

Över-/underprestation -34 107 -14 035 17 770

Sparade prestationer 0 18 359 32 394

Anslagssparande 15 748 0 0
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Tabell 2: Resultaträkning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 395 486 366 115 356 034

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 28 365 25 622 26 591

Intäkter av bidrag 37 551 38 233 41 259

Finansiella intäkter 2 171 890 1 037

Summa 
verksamhetens 
intäkter 463 573 430 860 424 921

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -274 563 -264 946 -265 237

Kostnader  
för lokaler -72 759 -72 115 -70 715

Övriga 
driftkostnader -77 178 -62 801 -65 898

Finansiella 
kostnader -1 065 -850 -1 069

Avskrivningar och 
nedskrivningar -17 828 -18 194 -21 796

Summa 
verksamhetens 
kostnader -443 393 -418 906 -424 715

Verksamhetsutfall 20 180 11 926 206

Resultat från ande-
lar i dotterföretag 
och intresseföretag -28 -28 0

Transfereringar

Medel som erhål- 
lits från myndig-
heter för bidrag 4 108 1 738 2 435

Övriga erhållna 
medel för finansi-
ering av bidrag 396 373 0

Lämnade bidrag -4 504 -2 111 -2 435

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 20 152 11 926 206

Tabell 3: Jämförelse budget, prognos och utfall 2006 
(tkr)

Budget Prognos 
vid delår

Utfall

Verksamhetens 
intäkter 482 657 480 965 463 573

Verksamhetens 
kostnader -478 966 -450 988 -443 393

Verksamhetsutfall 3 691 29 977 20 180

Högskolan i Borås når inte takbeloppet för 2006,  
men resurserna för verksamheten ökade med 
32 713 tkr jämfört med 2005 (9 procent). Om-
sättningsökningen är i huvudsak ett resultat av 
ökade anslagsintäkter.
 
Kostnaderna ökade med 24 487 tkr jämfört med 
2005 (6 procent). Ökningen var störst avseende 
personalkostnader och övriga driftkostnader. 

Totalt redovisar Högskolan i Borås ett positivt 
verksamhetsutfall om 20 180 tkr för 2006. Ut- 
fallet är primärt resultatet av att högskolan an- 
vänder sparade prestationer. Utan sparade pres-
tationer hade högskolan redovisat ett positivt 
verksamhetsutfall om 1 821 tkr. Detta visar att 
högskolans verksamhet är i ekonomisk balans, 
vilket svarar mot högskolans ambition att kostna-
derna ska vara i paritet med intäkterna. 

Tabell 4: Myndighetskapital exklusive statskapital (tkr) 

2006 2005 2004

Balanserad 
kapitalförändring 28 446 16 492 16 286

Kapitalförändring 
enligt resultaträkningen 20 152 11 926 206

Summa myndighetskapital 48 598 28 418 16 492

Tabell 3 visar att delårsrapportens prognos för 
verksamhetsutfallet för 2006 var för positiv. De 
främsta förklaringarna till avvikelsen i förhållande 
till prognos är att anslagen minskade med 15 748 
tkr samtidigt som personalkostnaderna och av-
skrivningarna minskade med 5 552 tkr respektive 
1 688 tkr. I övrigt är intäkter och kostnader i 
nivå med prognos.

Årets verksamhetsutfall innebär att myndighets-
kapitalet ökar till 48 598 tkr. Skillnaden mellan 
utgående myndighetskapital 2005 och balanserad 
kapitalförändring 2006 förklaras av att resultat 
från andelar i dotter- och intresseföretag inte 
redovisas mot myndighetskapitalet. 

Den ekonomiska situationen skapar goda förut-
sättningar för en fortsatt strategisk utveckling i 
linje med professionsuniversitetsidén. För 2007 
har högskolans styrelse också avsatt 18 300 tkr av 
myndighetskapitalet för en satsning på forskning 
och en strategisk utvecklingsreserv. Den strate-
giska utvecklingsreserven syftar primärt till att 
stärka och utveckla högskolans grundutbildning.   
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Intensiv utvecklingsperiod
Grund- 

läggande 
högskole- 
utbildning

Professions-  
och ämnesområden
Högskolan i Borås har sin bas i professionsinrik- 
tad utbildning. Målsättningen har alltsedan hög- 
skolans start varit att utbildningarna ska svara 
mot de kompetensbehov som finns i arbetsliv  
och samhälle, för att därigenom bidra till profes-
sionsområdenas utveckling. En intensiv utveck-
ling av grundutbildningsverksamheten har under 
året pågått för att högskolan ska förverkliga målet 
att bli Sveriges första professionsuniversitet. Det-
ta märks bland annat genom ett förstärkt profile-
ringsarbete i form av ett förnyat utbildnings- 
utbud, utveckling av nya pedagogiska former 
samt ett ökat inflytande från professionsföreträ-
dare. Högskolans utbildningsutbud är koncent- 
rerat till utbildningar inom ett antal viktiga pro-
fessions- och ämnesområden:

• biblioteks- och informationsvetenskap
• textil och design
• informatik
• ekonomi och handel
• teknik och miljö
• vård
• lärarutbildning
• organisations- och personalutveckling

Högskolan i Borås övergripande målsättning för 
utbildningsverksamheten är att studierna vid 
lärosätet ska förbereda för kvalificerad yrkesutöv-
ning inom relevant professionsområde. En pri- 
mär uppgift är därför att försörja den regionala 
och nationella arbetsmarknaden med högskole-
utbildad arbetskraft. Att Högskolan i Borås 
lyckas väl med att svara mot olika professions- 
områdens kompetensbehov visar sig genom att 
högskolans examinerade studenter, trots kon-
junktursvängningar, generellt lyckas väl med att 
få arbete. Enligt Högskoleverkets undersökning 
Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade 
2002/03 (2006:40R) får merparten av examine-
rade studenter från Högskolan i Borås snabbt 
arbete efter avslutad utbildning. Högskoleverkets 
undersökning visar att av de studenter som exa-
minerades från landets universitet och högskolor 
läsåret 2002/03 hade 74 procent etablerat sig på 
arbetsmarknaden år 2004, för Högskolan i Borås 
var motsvarande siffra 79 procent. 

Dimensionering och profilering
Ett övergripande mål för högskolan är att pro-
fileringen av utbildningsutbudet ska spegla den 
inriktning som anges i professionsuniversitets- 
ansökan. Styrande faktorer är kontinuerligt 
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Tabell 6: Grundläggande högskoleutbildning  
inklusive uppdragsutbildning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens
intäkter

Intäkter av anslag 361 937 334 061 324 109

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 22 013 19 605 20 463

Intäkter av bidrag 17 805 19 988 19 506

Finansiella intäkter 2 171 890 1 037

Summa 
verksamhetens 
intäkter 403 926 374 544 365 115

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -221 457 -217 632 -218 828

Kostnader  
för lokaler -71 232 -70 694 -69 365

Övriga 
driftkostnader -63 641 -50 772 -55 651

Finansiella 
kostnader -1 064 -849 -1 069

Avskrivningar och 
nedskrivningar -15 687 -16 349 -19 961

Summa 
verksamhetens 
kostnader -373 081 -356 296 -364 874

Verksamhetsutfall 30 845 18 248 241

Resultat från ande-
lar i dotterföretag 
och intresseföretag -28 -28 -

Transfereringar

Medel som erhål- 
lits från myndig-
heter för bidrag 3 034 1 682 2 435

Lämnade bidrag -3 034 -1 682 -2 435

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 30 817 18 220 241

arbete med att förbättra kvaliteten i utbildnings-
utbudet och stor lyhördhet för arbetsmarknadens 
behov. Att högskolans utbildningsutbud också 
svarar mot studenters intresse visar sig genom 
att Högskolan i Borås, i jämförelse med andra 
lärosäten, kan redovisa ett fortsatt starkt söktryck 
till högskolans utbildningar. 

Det relativt goda söktrycket har inneburit att 
Högskolan i Borås redovisar en tillväxt för grund- 
läggande högskoleutbildning under 2006. Expan-
sionen är primärt ett resultat av att högskolan, i  
den förnyade tillväxtsfasen, har prioriterat starkt 
profilerade utbildningar som svarar mot studen-
ternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 
Högskolans strategi har varit att, med utgångs-
punkt i nya programutbildningar, välja en stabil 
och kvalitativ tillväxt där högskolans utbildnings-
volym planeras vara i nivå med takbeloppet 
under 2008. Högskolan i Borås har valt denna 
mer långsiktiga tillväxt framför en kortsiktig 
expansion med anledning av att en sådan skulle 
kunna riskera utbildningarnas kvalitet samt målet 
om studenternas anställningsbarhet. 

Tabell 5: Andel HST per utbildningsnivå

Nivå 2006 2005 2004

A–B 74% 72% 74%

C 17% 20% 18%

D 9% 8% 8%

Tabell 5 visar att andelen studenter på A-, B- och 
D-nivå ökar. Detta är ett resultat av högskolans 
utveckling av nya programutbildningar och kur- 
ser. Exempel på utbildningsprogram som startat 
under 2006 är Event Management, Butikschefs-
utbildning med textil inriktning, Affärs- och 
produktutveckling inom textil produktion samt 
OPUS (Organisations- och personalutvecklare i 
samhället). Vidare har det återigen varit möjligt 
att ge ett större utbud av fristående kurser som 
primärt vänder sig till professionsutövare. 

Sammantaget innebär detta att högskolan redovi-
sar en utbildningsvolym som medför att värdet av 
resterande sparade prestationer måste nyttjas 2006 
och att takbeloppet enligt regleringsbrevet inte 
kommer att nås. Trots att Högskolan i Borås inte  
når takbeloppet ökade resurserna för grundläg- 
gande högskoleutbildning inklusive uppdrags-
utbildning till 403 926 tkr 2006. Anslagen ökade 
med 27 876 tkr till 361 937 tkr. Intäkterna av av- 
gifter ökar samtidigt som bidragen minskar jäm- 
fört med 2005. Totalt sett är de externa medlen i 
nivå med föregående år. 90 procent av grundut-
bildningens totala finansiering utgörs av anslag, 
medan de externa medlen utgör tio procent.

Kostnaderna har ökat med 16 785 tkr jämfört 
med 2005, vilket motsvarar fem procent. Störst 
förändring visar övriga driftkostnader som ökat 
med 25 procent jämfört med 2005. Detta beror 
primärt på ökade kostnader för verksamhetsför-
lagd utbildning, information samt kostnader för 
programvara och licensavgifter. För resterande 
kostnadsslag, förutom avskrivningar, redovisar 
högskolan en liten ökning. Totalt redovisar verk-
samhetsgrenen ett positivt resultat motsvarande 
30 817 tkr.
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Tabell 7: Grundläggande högskoleutbildning (tkr) 

2006 2005 2004

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 361 937 334 061 324 109

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 11 792 8 469 6 580

Intäkter av bidrag 16 579 9 739 12 109

Finansiella intäkter 2 171 890 1 037

Summa 
verksamhetens 
intäkter 392 479 353 159 343 835

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -218 107 -208 967 -205 992

Kostnader  
för lokaler -70 472 -69 794 -68 419

Övriga 
driftkostnader -56 502 -39 436 -48 572

Finansiella 
kostnader -1 064 -849 -1 066

Avskrivningar och 
nedskrivningar -15 333 -15 979 -19 534

Summa 
verksamhetens 
kostnader -361 478 -335 025 -343 583

Verksamhetsutfall 31 001 18 134 252

Resultat från ande-
lar i dotterföretag 
och intresseföretag -28 -28 -

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter 
för bidrag 2 107 - -

Lämnade bidrag -2 107 - -

Saldo 0 - -

Årets kapital- 
förändring 30 973 18 106 252

Det positiva verksamhetsutfallet är resultatet av 
att högskolan använder sparade prestationer för 
att nå takbeloppet samt att högskolan medvetet  
arbetat för att kostnaderna ska vara i paritet med  
intäkterna. 

Tabell 8: Uppdragsutbildning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 10 221 11 136 13 883

Intäkter av bidrag 1 226 10 249 7 397

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter 11 447 21 385 21 280

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -3 350 -8 665 -12 836

Kostnader för lokaler -760 -900 -946

Övriga driftkostnader -7 139 -11 336 -7 079

Finansiella kostnader 0 0 -3

Avskrivningar och 
nedskrivningar -354 -370 -427

Summa 
verksamhetens  
kostnader -11 603 -21 271 -21 291

Verksamhetsutfall -156 114 -11

Medel som erhållits 
från myndigheter för 
bidrag 927 1 682 2 435

Lämnade bidrag -927 -1 682 -2 435

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -156 114 -11

Tabell 7 och 8 visar att de externa medlen, 
avgifts- och bidragsintäkter, inom den grundläg-
gande högskoleutbildningen ökat kraftigt, sam-
tidigt som uppdragsutbildningens omsättning i 
det närmaste halverats under 2006. Orsaken är 
att projektet Campus Sjuhärad avslutats under 
året samt att ett flertal projekt med relativt stor 
omsättning omklassificerats till grundläggande 
högskoleutbildning. Omklassificeringen har skett 
för att renodla uppdragsutbildningarna, i syfte att 
ge en mer rättvisande bild av verksamheten. 
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Tabell 9: Examinationsmål

Examen Mål                  
2005–2008

Sjuksköterskeexamen 620

Lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år1        470

- varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass 235

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

Tabell 10: Avlagda examina

Examen 2006 2005 2004

Totalt antal examina 1 670 1 625 1 287

Magisterexamen 334 343 255

Lärarexamen 245 164 120

Sjuksköterskeexamen 210 197 139

Teknikexamen 373 397 387

Tabell 11: Lärarexamina

Examen 2006 2005 2004

Lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år1        211 151 93

 - varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass 67 51 16

Barn- och ungdoms- 
pedagogisk examen 4 3 14

Lärarexamen mot senare år 30 10 13

Totalt antal lärarexamen 245 164 120

- varav matematik och 
naturvetenskap 105 65 35

Utbildningsuppdraget
Examinationsmål
Enligt regleringsbrevet ska följande examinations-
mål gälla för perioden 2005–2008 för Högskolan 
i Borås.

Vidare anges i regleringsbrevet att minst en tred-
jedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning 
mot matematik, teknik eller naturvetenskap.

För 2006 redovisar Högskolan i Borås totalt  
1 670 examina. Det innebär en ökning jämfört 
med 2005. Detta är ett resultat av en medveten 
satsning på programutbildningar upp till magis-
ternivå. 

Antalet sjuksköterskeexamina ökar till 210. Totalt 
för perioden 2005–2008 uppgår därmed antalet 
sjuksköterskeexamina till 407, vilket motsvarar 
66 procent av regeringens mål. Även för det 
totala antalet lärarexamina redovisar högskolan 
en ökning jämfört med 2005. 

Antalet examina med inriktning mot matematik, 
teknik eller naturvetenskap ökade totalt, till 105 
för 2006, vilket utgör 43 procent av det totala 
antalet lärarexamina. Lärarexamina med inrikt-
ning mot tidigare år uppgick till 211 för 2006. 
Av dessa var 71 examina med inriktning mot 
förskola, förskoleklass samt barn- och ungdoms-
pedagogik. Totalt för perioden 2005–2008 upp- 
går antalet till 362 examina med inriktning mot 
tidigare år och 125 examina med inriktning för- 
skola, förskoleklass och barn- och ungdomspeda- 
gogik. Detta motsvarar 77 respektive 53 procent  
av regeringens mål. För lärarexamen med inrikt- 
ning mot senare år redovisar högskolan 30 exa-
mina för 2006, totalt 40 för perioden. Detta 
motsvarar 29 procent av regeringens mål. Den 
första studentkullen med inriktning mot senare 
år examinerades först under 2006 och antalet 
examinerade kommer successivt att öka. Hög-
skolan bedriver ingen utbildning av yrkeslärare. 

Sammantaget innebär detta att Högskolan i 
Borås nått samtliga examensmål för 2006 och 
prognostiserar att nå samtliga av regeringens 
examensmål för perioden.   

Att högskolan lyckats väl med att nå regeringens 
mål inom lärarutbildningsområdet beror på det 
aktiva arbetet med att ta hänsyn till studenternas 
val. De inriktningar som erbjuds på högskolan 
presenteras i en utbildningskatalog där den bli-
vande studenten får tydlig information om vilket 
verksamhetsområde samt vilka kunskapsområden 
utbildningarna riktar sig mot. 

De specialiseringar som högskolan erbjuder inom  
lärarutbildningen bygger på det behov av för-
djupning och/eller breddning som studenterna 
efterfrågar i relation till sina inriktningsval. Varje 
inriktning inom lärarutbildningen i Borås har en 
samordnare som, i samarbete med studierektorer-
na, följer studenternas väg genom utbildningen. 
Diskussion och dialog om anställningsbarhet och 
relevanta ämneskombinationer utgör ett kontinu-
erligt inslag i utbildningarna. 

Högskolans lärarutbildningar har gott söktryck. 
Det gäller särskilt inriktningen för förskoleverk-
samhet samt förskoleklass. Det goda söktrycket 
innebär att inriktningen har både vår- och höst- 
intag samt även ges vid Campus Varberg. Lärar-
utbildningen i Borås erbjuder också specialise-
ringar och kurser som svarar mot examensmålen, 
såsom kreativ matematik, skapande svenska, dra- 
ma, musik och bild liksom grundläggande natur- 
vetenskap, matematik och teknik. Därutöver 
har Tekniskt/naturvetenskapligt basår utvecklats 
för att öka antalet sökande till de matematiska 
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Tabell 12: HST, HPR & Prestationsgrad per utbildningsområde

Utb.omr. 2006 2005 2004

HST HPR
Prest.- 
   grad HST HPR

Prest.-    
grad HST HPR

Prest.-    
grad

HJS 1 438 1 114 78% 1 437 1 187 83% 1 573 1 357 86%

NaTe 1 391 1 078 77% 1 387 1 094 79% 1 532 1 276 83%

Undervisn. 812 719 89% 663 596 90% 603 584 97%

Övrigt 706 558 79% 641 548 86% 665 596 90%

Design 146 104 72% 98 77 78% 105 77 73%

Medicin 239 197 82% 189 172 91% 196 193 98%

Vård 559 536 96% 589 578 98% 689 639 93%

Totalt 5 291 4 306 81% 5 004 4 252 85% 5 363 4 722 88%

samt naturvetenskapliga inriktningarna på lärar-
programmet. En utbyggnad av inriktningen 
matematik har skett och de studenter som så 
önskar kan numera studera 60 poäng matematik 
vid Högskolan i Borås. 

Prestationer
Högskolan i Borås redovisar totalt 5 291 helårs-
studenter för 2006. Det innebär en ökning med 
287 helårsstudenter jämfört med 2005. Inom de 
naturvetenskapliga och tekniska utbildnings- 
områdena redovisar högskolan 1 471 helårs-
studenter. (I summan ingår även de 80 helårs-
studenter inom utbildningsområdet design som 
högskolan inte får avräkna). I jämförelse med  
föregående år innebär det att de naturvetenskap-
liga och tekniska utbildningsområdena ökat. 
Trots ökningen når Högskolan i Borås inte rege- 
ringens mål om minst 1 640 helårsstudenter  
inom områdena. Orsaken till detta är den natio-
nella situationen, med fortsatt svag efterfrågan 
inom dessa utbildningsområden. För att öka 
efterfrågan till ingenjörsutbildningarna har Hög- 
skolan i Borås under året utvecklat ett antal två-
åriga teknikutbildningar inom områden där det 
i dialog med näringsliv konstaterats att arbets-
kraftsbehov föreligger. 

Högskolan redovisar totalt 4 306 helårspresta-
tioner för 2006. Det motsvarar en ökning med 
54 helårsprestationer jämfört med föregående år. 
Prestationsgraden, det vill säga hur studenterna 
presterat i förhållande till kursregistreringar, 
minskar på aggregerad nivå till 81 procent, en 
minskning med 4 procentenheter i jämförelse 
med 2005. Minskningen beror bland annat på 
att de fristående kurserna utgör en högre andel av 
utbildningsvolymen. Det kan också konstateras 
att antalet studieavbrott ökat beroende på en för-
bättrad arbetsmarknadssituation. 

Breddad rekrytering  
och ökad mångfald
Efterfrågan 
Högskolan i Borås har en stark position som 
västsvensk högskola. Sett till högskolan som hel-
het dominerar studenter från Västra Götalands-
regionen. Även om rekryteringsinsatser sker såväl 
nationellt som internationellt är Sjuhärads- och 
Västra Götalandsregionen prioriterade områden 
för högskolans rekryteringsinsatser. Inom profil-
områdena textil och design samt biblioteks- och 
informationsvetenskap, är dock högskolan natio-
nellt rekryterande. Antalet utländska studenter 
blir också kontinuerligt fler som ett resultat av att 
högskolan rekryterar internationellt till flertalet 
magisterutbildningar.

Att högskolans utbildningsutbud svarar mot 
studenters intresse, visar sig genom att Högsko-
lan i Borås, i jämförelse med andra lärosäten, kan 
redovisa ett fortsatt starkt söktryck till sina ut-
bildningar. Trots ett vikande söktryck nationellt 
kunde Högskolan i Borås under 2006, som ett av 
mycket få lärosäten, redovisa en ökning av det  
totala antalet sökande till höstterminens utbild-
ningar (tabell 13). Tabell 13 och 14 redovisar 
det antal individer som har sökt till högskolans 
utbildningar inom utsatt ansökningstid. Siffrorna 
inkluderar inte ansökningar till fristående kurser 
eller till magisterutbildningar. En generell trend 
är att antalet sena ansökningar ökar jämfört med 
tidigare år. Siffrorna i tabellerna tar inte hänsyn 
till hur många av de sökande som uppfyller kra-
ven för behörighet. 

Tabell 13: Totalt antal sökande till programutbildningar

Utbildningsprogram 2006 2005 2004

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 590 766 850

Ekonomiutbildningar 2 361 2 007 3 435

Fastighetsmäklarutbildning 1 374 1 791 1 779

Informatikutbildningar 169 329 279

Lärarutbildningar 1 769 1 419 1 439

Tekniska utbildningar 
+ basår 1 474 1 390 1 354

Designutbildningar 157 200 258

Handvävsutbildningar 8 24 32

Vårdutbildningar 1 203 1 173 1 284

Samhällsvetenskapliga utb. 621 0 2 195

Totalt 9 726 9 099 12 905

Tabell 13 visar det totala antalet ansökningar  
till Högskolan i Borås programutbildningar.  
Till skillnad från årsredovisningen 2005 redovi-
sas här ingenjörsutbildningarna under tekniska 
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utbildningar. Starkast är efterfrågan från sökande 
på utbildningar inom vård, textil och design samt 
ekonomi och biblioteks- och informationsveten-
skap. Inom vissa områden är dock efterfrågan 
fortsatt svag. Det gäller framförallt vissa utbild-
ningar inom det naturvetenskapliga och tekniska 
området. Detta är en avspegling av den nationella 
situationen med en generellt sett svag efterfrågan 
inom dessa utbildningsområden.  

Tabell 14: Sökandetryck  

Utbildningsprogram Ht  2006 Ht 2005 Ht 2004

Sökande 
1:a hand

1:a hand
 sök/plats

Sökande 
1:a hand

1:a hand 
sök/plats

Sökande 
1:a hand

1:a hand 
sök/plats

Biblioteks- och  
informationsvetenskap 403 2,0 530 2,6 604 3,3

Ekonomiutb. 434 1,6 515 2,3 607 2,8

Fastighetsmäklarutb. 350 5,8 456 13 515 25,8

Informatikutb. 31 0,5 53 0,9 31 0,6

Lärarutb. 314 0,7 300 1,4 353 1,8

Tekniska utb. + basår 350 0,9 221 0,6 272 0,8

Designutb. 157 7,9 200 10 258 12,9

Handvävsutb. 8 0,6 24 2,4 32 3,2

Vårdutb. 205 2,3 185 2,3 247 6,2

Samhälls- 
vetenskapliga utb. 167 1,5 0 0 309 5,2

Totalt 2 419 1,5 2 484 2,0 3 228 2,8

Tabell 14 visar antalet förstahandsansökningar i 
relation till antalet platser på respektive program-
utbildning. Generellt sett redovisar högskolan en 
nedgång av antalet förstahandsökande per plats 
för 2006. Nedgången förklaras av att högskolan 
har startat ett antal nya utbildningar samt att an- 
talet platser ökat inom flera utbildningsområden 
i förhållande till 2005. Antalet förstahandssökan- 
de till de tekniska utbildningarna ökar jämfört 
med 2005. Ökningen beror främst på att de tek-
niska utbildningarna attraherat allt fler interna-
tionella sökande. 

Vid jämförelse av tabell 13 och 14 kan en skill-
nad mellan antalet förstahandssökande och det 
totala antalet sökande inom flera områden ut- 
läsas. Detta visar att studenter som söker attrak-
tiva utbildningar gör flera val för att öka sina 
chanser att antas till önskad utbildning.  

Köns- och åldersfördelning
Jämställdhetsarbetet vid Högskolan i Borås syftar 
till att åstadkomma en jämn könsfördelning 
bland såväl anställda som studenter. Högskolans 
målsättning är att underrepresenterat kön ska 
svara för minst 40 procent av de anställda respek-
tive studenter. 

Tabell 15: Könsfördelning per utbildningsområde1

Utb omr HST därav 
HST 

kvinnor

Andel 
kvinnor 

2006

Andel 
kvinnor 

2005

Andel 
kvinnor 

2004

HJS 1 487 1 029 69% 71% 70%

NaTe 1 408 700 50% 47% 47%

Undervisn. 847 758 89% 88% 89%

Övrigt 706 551 78% 78% 78%

Design 146 136 93% 95% 93%

Medicin 246 192 78% 81% 79%

Vård 591 508 86% 85% 87%

Totalt 5 431 3 875 71% 70% 69%
1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Med undantag för utbildningsområdet teknik 
och naturvetenskap visar tabell 15 att kvinnliga 
studenter utgör en klar majoritet inom samtliga  
utbildningsområden. Detta förklaras av att hög-
skolans utbildningsutbud i hög grad domineras 
av utbildningar som av tradition attraherar kvin-
nor. 

Positivt är att andelen kvinnor på tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar under 2006 
uppgår till 50 procent. Detta är en ökning i jäm-
förelse med 2005 med tre procentenheter. Den 
jämna könsfördelningen inom de naturveten-
skapliga och tekniska utbildningsområdena, visar 
att högskolan varit fortsatt lyckosam i sin strävan 
att attrahera kvinnor till utbildningsområdena. 

Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är 
alltjämt skev med ett markant underskott av 
män. Inom lärarutbildningarna uppgår andelen 
män till 11 procent, vilket är i stort sett oföränd- 
rat jämfört med 2005. Högskolan i Borås arbetar 
aktivt med åtgärder för att attrahera fler män till 
området. Som exempel kan nämnas att högsko-
lan under 2006 utvecklat en inriktning mot 
grundskolans fritidsverksamhet samt en speciali- 
sering i hälsa och ledarskap, vilka förväntas attra-
hera fler manliga studenter. Inom lärarutbild-
ningen sker dessutom ett systematiskt arbete med 
att utbilda blivande lärare i genus- och jämställd-
hetsfrågor. 

Andelen män som påbörjar sjuksköterskeutbild-
ning är ur ett nationellt perspektiv förhållandevis 
hög. För att öka medvetenheten och kunskapen 
om jämställdhet mellan könen inom vårdutbild-
ningarna startade under hösten 2005 en semi-
narieserie för institutionens lärare med syfte att 
utveckla en könsmedveten högskolepedagogik. 
Erfarenheter från seminarieserien används bland 
annat för att integrera genusperspektivet inom 
vårdutbildningarna. 
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Tabell 16: Åldersstruktur1

Kategori HST Antal 
indiv.

Andel 
indiv. 
2006

Andel 
indiv. 
2005

Andel 
indiv. 
2004

Kvinnor under 25 1 511 2 485 21% 21% 19%

Kvinnor 25–34 1 373 2 922 25% 25% 25%

Kvinnor över 34 991 3 122 27% 25% 26%

Män under 25 672 1 112 9% 10% 10%

Män 25–34 620 1 250 11% 11% 12%

Män över 34 264 849 7% 7% 8%

Totalt 5 431 11 740 100% 100% 100%
1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Det kan konstateras att Högskolan i Borås lyckas 
med ambitionen att rekrytera studenter ur olika 
ålderskategorier. Andelen studenter som är äldre 
än 34 år var 34 procent år 2006, vilket är en liten 
ökning jämfört med föregående år. Detta är ett 
resultat av Högskolan i Borås ökade utbud av fri-
stående kurser, vilka främst attraherar förvärvs-
arbetande.

Breddad rekrytering och ökad mångfald
Högskolan har under en rad år målmedvetet ver-
kat i enlighet med statsmakternas ambitioner vad 
gäller breddad rekrytering och för att underlätta 
vissa gruppers inträde till den svenska arbets-
marknaden. Insatser för en, i bred mening, ökad 
mångfald ligger också i linje med professions-
universitetets målsättning att Högskolan i Borås 
ska tillvarata kompetens hos nya målgrupper. Det 
positiva resultatet baseras på att högskolan under 
lång tid initierat eller deltagit i projekt för ökad 
mångfald, motverkan av social snedrekrytering, 
bedömning av reell kompetens och rekrytering av 
nya studentgrupper. 

Att Högskolan i Borås lyckas rekrytera studenter 
från grupper som traditionellt inte genomför aka- 
demisk utbildning, får särskild betydelse av att 
Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i landet 
som har lägst andel individer med examen från 
högre utbildning. I utvärderingen av rekryte-
ringsinsatser för 2003–2005 kan konstateras att 
högskolan levt upp till flera mål vad gäller ökad 
mångfald. Exempelvis har Högskolan i Borås un-
der en rad år haft en högre andel studenter med 
utländsk bakgrund (20 procent) än riksgenom-
snittet (16 procent). I jämförelse med riksgenom-
snittet (24 procent) har högskolan även en hög 
andel studenter från arbetarhem (32 procent).  

Centrum för introduktion och validering
Erfarenheterna från arbetet med breddad rekry-
tering har lett till att Högskolan i Borås att kon- 
centrerat verksamheter inom området till ett 
Centrum för introduktion och validering (CIV). 
CIV har uppdraget att utveckla och initiera olika 
typer av introduktionsutbildningar och valide-
ringsprojekt. 

En av högskolans etablerade verksamheter inom 
området är den så kallade InvandrarAkademien. 
Denna syftar till att underlätta utländska akade-
mikers etablering på den svenska arbetsmarkna-
den. Deltagarna studerar en termin vid Invand-
rarAkademien och går sedan vidare till fortsatta 
studier eller arbete. 

Tabell 17: Antal sökande och antagna  
till InvandrarAkademien

2006 2005 2004

Antal sökande 49 60 72

Antagna 37 42 51

Varav andel kvinnor 51% 71% 75%

InvandrarAkademien har utvecklats från att ha  
drivits på projektbasis till att från och med 2006 
bli en permanent del av högskolans utbud.  
Under 2006 har ytterligare verksamheter som till  
exempel introduktionsutbildningar för interna- 
tionella studenter tillkommit vid CIV. Avsikten 
med de olika verksamheterna är att finna former 
för icke-traditionella grupper att få tillträde till 
högre utbildning.

En central del av CIV:s verksamhet är att bedriva 
insatser för breddad rekrytering i samarbete med  
olika parter som har nära kontakt med olika sam- 
hällsgrupper. I exempelvis Leva-Lära-projektet 
ingår högskolan som en part tillsammans med 
Borås Stad. Syftet med projektet är att öka rekry-
teringen till högre utbildning från invandrartäta 
kommundelar i Borås, bland annat genom ett 
nära samarbete mellan studievägledare, lärare, 
skolledningar med flera på olika nivåer. Under 
2006 omorganiserades projektet i syfte att nå 
högre måluppfyllelse. Från och med 2007 kom-
mer bland annat en ny mentorsverksamhet att 
bedrivas. Vidare kommer olika uppdragskurser 
till lärare i Borås Stad att utvecklas. 

Professionsuniversitetet har som ett av sina mål 
att i nära samverkan med företrädare för respek-
tive profession utarbeta valideringskriterier för 
bedömning av den sökandes reella kompetens. 
Som ett led i detta arbete har högskolan, inom 
ramen för CIV:s verksamhet och i samarbete 
med kommuner i regionen, bedrivit projektet 
Aktionslärande validering (ALV). 
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Syftet är att utbilda barnskötare med gedigen 
praktisk erfarenhet till lärare i förskolan. Befint-
lig kompetens synliggörs genom validering som 
kompletteras med aktionslärande på barnsköta-
rens egen arbetsplats. Projektet har pågått under  
2006 och avslutas 2007. Erfarenheterna från pro- 
jektet kommer att utnyttjas för att utveckla vali-
deringsinstrument inom andra områden.

Basår
Ytterligare ett led i Högskolan i Borås arbete med 
breddad rekrytering utgörs av basårsutbildningar. 
De omfattar ett års studier och ger behörighet  
till naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid 
högskolor och universitet. Högskolan i Borås  
anordnar två varianter av basår:

• tekniskt basår
• tekniskt/naturvetenskapligt basår

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger 
behörighet i matematik, fysik och kemi, för 
att kunna påbörja naturvetenskapliga/tekniska 
utbildningar. För att börja det tekniska basåret 
krävs grundläggande behörighet samt särskild 
behörighet i Matematik A.

Tekniskt/naturvetenskapligt basår omfattar ett 
års studier och ger behörighet i matematik, fysik, 
kemi och biologi. För att börja det tekniskt/na-
turvetenskapliga basåret krävs grundläggande be-
hörighet samt särskild behörighet i Matematik C.

Om alla kurser är godkända ger basårsutbildning-
arna studenterna en garanterad plats på någon 
av ingenjörsutbildningarna vid Institutionen 
Ingenjörshögskolan. Dessutom garanteras tolv 
studenter plats på textilingenjörsutbildningen 
vid Textilhögskolan (gäller tekniskt basår). För 
att stärka rekryteringen till lärarprogrammets 
inriktningar mot naturvetenskap och matematik 
garanteras studenter på det tekniska/naturveten-
skapliga basåret plats på dessa inriktningar.

Tabell 18 redovisar antalet studenter som deltagit 
i basårsutbildningar 2006. Trenden är att antalet 
helårsstudenter inom basårsutbildningen minskar 
till följd av den svaga efterfrågan inom utbild-
ningsområdena naturvetenskap och teknik.

Tabell 18: Basår

2006 2005 2004

Antal individer 137 159 175

HST 60 69 76

HPR 34 40 46

Prestationsgrad 57% 57% 61%

Akademiskt introduktionsår
Vid Högskolan i Borås erbjuds Akademiskt intro-
duktionsår. Det vänder sig till studenter som vill 
pröva på akademiska studier och inte uppfyller 
kraven på grundläggande behörighet eller som av 
andra skäl tvekar att ta steget in i reguljär hög- 
skoleutbildning. Det akademiska introduktions-
året består av ett antal kurser som innehåller peda-
gogik, psykologi, filosofi, idé- och lärdomshistoria, 
matematik, svenska, engelska samt informations- 
och kommunikationsteknik. Ett huvudsyfte med 
det akademiska introduktionsåret är att studenter-
na ska få bekräftelse på sin förmåga att bedriva 
akademiska studier. För att kunna ge studenter 
som klarat av det akademiska introduktionsåret 
en möjlighet till vidare högskolestudier, har ett 
visst antal platser reserverats på utbildningar som 
kräver grundläggande behörighet.

Studieformerna under introduktionsåret varierar 
för att motsvara de arbetsformer som förekom-
mer på en högskola, vilket har visat sig vara vik-
tigt för dessa studenters fortsatta studier.

Det akademiska introduktionsåret har varit fram-
gångsrikt när det gäller att rekrytera studenter 
med annan etnisk bakgrund än svensk samt att 
få dem att fortsätta med akademiska studier. 
Den tredje omgången av det akademiska intro-
duktionsåret avslutades under våren 2004 och 
utbildningen genomgick en omfattande utvär-
dering. Utvärderingen visade att det akademiska 
introduktionsåret motsvarat förväntningarna vad  
det gällde rekrytering och vilka grupper som att-
raherats av utbildningen. 

Under läsåret 2005/2006 har en ny omgång som 
bygger på resultaten från utvärderingen genom-
förts. 

Validering av reell kompetens för behörighet
Beslut om reell kompetens avseende tillträde 
fattas av en valideringsnämnd vid Högskolan i 
Borås. Under 2006 har 51 ärenden till kurs och 
103 ärenden till program behandlats och sju res-
pektive 27 personer antogs. Jämfört med tidigare 
år har antalet ärenden minskat. En generell trend 
är att underlagen innehåller färre relevanta meri-
ter och motiv för validering. Mot bakgrund av 
minskningen och ambitionen att se reell kompe-
tens som en viktig meriteringsgrund, kommer 
Högskolan i Borås att förstärka informations- 
insatserna inom området.

Under 2006 har rutinerna för ärendehantering  
av validering av reell kompetens ändrats så att 
en första granskning genomförts vid antagnings-
funktionen. Därefter har ärendena hänvisats via 
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det nya antagningssystemet (NyA) till valide-
ringsansvarig vid respektive institution för be- 
dömning. Det är första gången NyA används 
fullt ut. Systemet har inneburit en kvalitetshöj-
ning av ärendehanteringen.  

Distansutbildning  
och flexibelt lärande
Högskolan i Borås har ett stort antal kurser och 
program som möjliggör en flexibel studiegång. 
Detta är ett led i högskolans strategi att ta aktivt 
ansvar för kompetensutveckling och fortbildning  
inom ramen för ett livslångt lärande. Flexibelt  
lärande ger icke-traditionella kategorier av stu- 
denter, till exempel yrkesarbetande, goda förut-
sättningar att bedriva högre studier. 

Målet om det livslånga lärandet förutsätter att 
utbudet av nätbaserade och flexibla utbildningar 
ökar. På Högskolan i Borås innebär flexibelt  
lärande att lärosätet ska erbjuda kurser i olika 
studietakt, som hel-, halv- eller kvartsfart och  
genom olika distributionsformer, på campus 
dagtid eller kvällstid, eller koncentrerat till helger 
och på distans med olika former av IKT-stöd.

Nätuniversitetet 
Högskolan i Borås mål att öka tillgängligheten 
genom ett ökat utbud av nätbaserade utbild-
ningar, har resulterat i en stadig ökning av antalet 
helårsstudenter på de utbildningar som redovisas 
inom ramen för Nätuniversitetet. 

Bättrekonceptet
Inom ramen för samverkan mellan Västra Göta- 
lands högskolor har distansutbildningar genom- 
förts inom det så kallade Bättrekonceptet. Kurs- 
erna riktar sig främst till anställda i företag, orga-
nisationer och förvaltningar. Samtliga kurser ger 
akademiska poäng och har utvecklats utifrån fö-
retagens behov och krav. Undervisningen sker på 
distans via Internet, telebild och video-streaming 
vid lokala lärcentra och kursdeltagaren erbjuds 
stor flexibilitet i tid och rum. Minst 60 procent 
av en kurs examineras genom förbättrings- eller 
utvecklingsarbete i den organisation där studen-
ten har sin yrkesverksamhet. Kurserna har varit
framgångsrika vad gäller rekryteringen av yrkes-
verksamma studenter från små och medelstora 
företag. Under 2006 har 255 personer deltagit i 
de Bättre-kurser som genomförts. 

Lärplattformar
Högskolan i Borås är ett av de 19 svenska läro- 
säten som deltagit i den nationella upphand-
lingen av lärplattformar. Högskolan har haft 
representation i upphandlingens alla faser och  
har aktivt medverkat till framtagande av både 
kravbild och kravspecifikation. Högskolan har 
även haft representation i utvärderingsgruppen.  
I december 2006 togs beslut om att köpa in lär- 
plattformen Ping Pong utifrån ramavtalet från 
den nationella upphandlingen. Under 2007 kom-
mer implementering av Ping Pong att ske, vilket 
innebär att nuvarande lärplattformar Luvit och 
WebCT successivt kommer att avvecklas.

Tabell 19: Nätuniversitetet

Utb.omr. 2006 2005 2004

HST HPR
Prest.- 
grad HST HPR

Prest.-
grad HST HPR

Prest.- 
grad

HJS 26 17 63% 45 24 52% 6 13 217%

NaTe 66 25 38% 42 24 57% 34 18 53%

Övrigt 225 163 72% 211 125 59% 136 108 79%

Design 50 27 53% 18 9 47% 13 4 31%

Medicin 16 15 97% 19 17 90% 8 4 50%

Vård 53 46 87% 73 66 90% 81 64 79%

Totalt 437 293 67% 410 265 65% 278 211 76%

Totalt presterade högskolan 437 helårsstuden-
ter och 293 helårsprestationer, vilket innebar 
att dessa kurser utgjorde åtta procent av det to-
tala utbudet. Flera av högskolans distanskurser 
är nationellt unika. De svarar mot ett stort 
behov och möts av intresse från individer i hela 
Sverige. I lärosätets utbud finns utöver kortare 
kurser också program som ges med flexibla 
studieformer, till exempel biblioteks- och in-
formationsvetenskap och specialistutbildningar 
inom vården.
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Uppdragsutbildning
Samverkan med externa parter är en integrerad 
del av Högskolan i Borås verksamhet. I detta 
samarbete ingår uppdragsutbildning som ett vik- 
tigt inslag. Högskolans uppdragsutbildningar 
riktar sig främst till grupper i närregionen, men 
även till vissa aktörer på regional och nationell 
nivå. 

Högskolans uppdragsutbildningar ges både som 
poäng- och icke-poänggivande kurser och prog-
ram. Dessa svarar mot behovet av kompetens-
utveckling och ett livslångt lärande. Merparten 
av högskolans uppdragsutbildningar ges inom 
vård- och utbildningsområdet. 

Tabell 20: Poänggivande uppdragsutbildning

2006 2005 2004

Antal HST 140 91 142

Antal HPR 118 85 102

Prestationsgrad 84% 94% 72%

Under 2006 ökade antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer på poänggivande uppdrags-
utbildningar jämfört med 2005. Bidragande fak-
torer är att det genomförts kraftfulla satsningar 
på kompetensutveckling inom skola, vård och 
omsorg samt att det bedrivs en omfattande upp-
dragsutbildning inom fastighetsmäklarområdet. 

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

Under 2006 har CSU haft uppdrags- och sam- 
verkansprojekt på regional, nationell och inter- 
nationell nivå. På regional nivå har ett stort antal  
samverkansprojekt utmynnat i uppdragsutbild- 
ningar. Ämnesområden med stor efterfrågan i 
utbildningssammanhang är specialpedagogik 
för lärare, satsningar inom matematikområdet 
för såväl grundskollärare som förskollärare, samt 
betygs- och bedömningsfrågor som riktat sig 
till såväl grundskollärare som skolledare. Andra 
uppdragsutbildningar som genomförts under året 
är exempelvis storyline, framtidens arbete och 
engelska.

Nationellt har CSU fortsatt sin samverkan  
med Myndigheten för skolutveckling utifrån en 
treårig överenskommelse om ett fördjupat sam- 
arbete. Under året har samverkan dessutom  

utökats att gälla Nationellt Centrum för  
Matematik (NCM) och den statliga rektors- 
utbildningen (RUT). I en trepartssamverkan 
har kompetensutveckling för lärare genomförts 
dels i matematik, dels i att sprida kunskap om 
individuella utvecklingsplaner och kvalitetsarbete 
i skolan.

Internationellt har CSU deltagit i EU-MAIL 
som är ett treårigt projekt om individualiserad 
undervisning och lärande där fem europeiska 
länder deltar. I maj ansvarade CSU för projektets 
avslutningskonferens som hölls på Högskolan i 
Borås. Vid konferensen analyserades de kunska-
per och erfarenheter som gjorts under projektet, 
utifrån den dokumentation som framställts med 
bland annat videofilmer från skolmiljöer från de 
olika länderna, och i form av en bok som beskri-
ver projektets syfte, genomförande och resultat.
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Forskning  
och forskar- 
utbildning

Professionsforskning i utveckling
I linje med Högskolan i Borås strategiska utveck- 
ling har det under ett antal år skett en koncen-
tration av forskningsresurserna till ett antal starka  
profilområden. Detta profileringsarbete har  
vidareutvecklats på två nivåer. En första nivå ut- 
görs av forskningsgrupper och projekt på institu-
tions-/områdesnivå. Högskolans institutioner har 
preciserat ett antal forskningsprofiler med stark 
koppling till olika professionsområden och med 
regional och nationell förankring. Två av dessa, 
textil och design samt biblioteks- och informa-
tionsvetenskap, har idag utvecklats till att vara 
nationellt ledande forsknings- och utvecklings-
miljöer inom respektive område. 

På den andra nivån utvecklas, med utgångspunkt 
i befintliga och etablerade forskningsmiljöer, bre- 
dare forskningsteman med koppling till flera av 
högskolans professionsområden. Här ingår även 
samarbeten med svenska och internationella 
lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och of-
fentlig verksamhet. Denna samverkan involverar 
således såväl forskare vid andra lärosäten och 
forskningsinstitut, som forskare och aktörer från 
professionerna. 

Några exempel från 2006: 
• Forskare vid Institutionen för pedagogik sam-

verkar med bland andra Volvo och Ericsson i ett 
projekt om ledarskap och förtroende. 

• Den prehospitala vården av patienter med
bröstsmärta och ångest utforskas av forskare 
vid Institutionen för vårdvetenskap i samarbete 
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. 

• Forskare vid Textilhögskolan utvecklar plagg 
med sensorer, så kallade smarta textilier, i sam- 
arbete med Umeå universitet och Arbetslivs-
institutet. 

• Vid Institutionen Ingenjörshögskolan sam-
arbetar forskare med Lunds Tekniska Högskola, 
transportföretag och myndigheter som Tullen  
och Rikskriminalpolisen kring frågan om säker-
het i godstransporter.

Att Högskolan i Borås profileringsarbete har varit 
framgångsrikt och att det svarar mot angelägna 
områden, visar sig bland annat av att forskning-
ens totala volym och omfattning inom en kort 
tidsperiod uppvisar en kraftig tillväxt. Förutom 
den långsiktiga utvecklingen av forskningsverk-
samheten har Högskolan i Borås under 2006  
tagit ett antal strategiska beslut i linje med  
professionsuniversitetskonceptet för att utveckla 
Högskolan i Borås till en attraktiv och kreativ 
forskningsmiljö för den enskilda forskaren. 

Som exempel kan nämnas att högskolestyrelsen  
under 2006 beslutade att avsätta medel för att  
låta forskare verksamma vid högskolan få genom- 
föra praktik inom offentlig verksamhet eller  
näringsliv. Syftet är att stärka och utveckla nya 
kontakter med samverkanspartners samt att ut-
veckla kanaler för kunskapsöverföring. 

Ett annat exempel är att Högskolan i Borås under 
2006 utvecklat en ordning för så kallade oavlöna- 
de docenter. Målet är att stödja högskolans fors-
kare i deras meritering samt att ge den sökande 
ett erkännande för vetenskaplig och pedagogisk 
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verksamhet. Ett annat syfte är att stärka den 
akademiska legitimiteten och kompetensen hos 
examinatorer och huvudhandledare.

Det är av betydande vikt för högskolan att dess 
doktorander väljer att stanna kvar vid lärosätet  
efter disputation. Detta är nödvändigt för att 
långsiktigt kunna utveckla och förstärka högsko-
lans forskningsmiljöer. Samtidigt utgör det ett 
viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument för utbild-
ningarnas forskningsanknytning. För att stärka 
detta arbete beslutade högskolans styrelse under 
hösten 2006 att avsätta medel för en försöksverk-
samhet med så kallade post doc-anställningar. 
Satsningen innebär att ett antal nydisputerade 
forskare under ett år kan bedriva forskningsverk-
samhet på heltid. Satsningen kommer att utvär- 
deras under 2007 som en del av högskolans stra-
tegi för att fortsatt utveckla möjligheterna för ny- 
disputerades forskningskarriärer.

En viktig strategi- och profilfråga för Högskolan  
i Borås är att utbildning på främst avancerad nivå  
ska ha forskningsanknytning. Mot denna bak-
grund genomförde Högskolan i Borås under 
hösten 2006 ett omfattande arbete med att ut- 
forma ansökningar om masterexaminationsrättig-
heter inom fem av de områden där högskolan har 
starka forskningsmiljöer:
• Biblioteks- och informationsvetenskap – områ-

det har en nationell särställning vad gäller kom- 
petensförsörjning och kunskapsutveckling. 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap 
genomför högskolan doktorsutbildning genom 
avtal med Göteborgs universitet. 

• Textil- och modedesign – Högskolan i Borås 
har en nationellt ledande position inom det tex-
tila området och är en viktig aktör i branschens 
kunskapsutveckling och för dess kompetens-
försörjning. Forskningsmiljön inom det textila 
området karaktäriseras av sin professionsinrik-
tade och flerdisciplinära inriktning där praktik-
baserad forskning kombineras med konstnärligt 
utvecklingsarbete.

• Energi och material för uthållig utveckling 
– inom detta område finns en stark forsknings-
miljö vid Institutionen Ingenjörshögskolan med 
ett sedan länge väl etablerat samarbete med  
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

• Logistik – inom detta område finns en forsk-
ningsmiljö vid Institutionen Ingenjörshögsko-
lan, som även samverkar med andra institutio-
ner inom högskolan.

• Medicinteknik – inom detta område finns 
en forskningsmiljö kopplad till Institutionen  
Ingenjörshögskolan och Textilhögskolan. Sam-
verkan inom detta område har inneburit spän-
nande utvecklingsmöjligheter för den tekniska 
inriktningen på det textila området.

Doktorsutbildning  
vid Högskolan i Borås
Högskolan i Borås har i sin professionsuniversi-
tetsansökan sökt rättigheter för att utveckla och 
bedriva en professionsinriktad doktorsutbildning.  
I avsaknad av egna examinationsrättigheter har 
högskolans strategi varit att genom allianser byg- 
ga ut en omfattande forskarutbildningsverksam- 
het. Det främsta exemplet på detta är att Hög- 
skolan i Borås genom avtal med Göteborgs uni- 
versitet bedriver landets största forskarutbildning 
i biblioteks- och informationsvetenskap. Genom 
särskilda avtal och i samarbete med Göteborgs,  
Karlstads och Växjö universitet bedriver hög- 
skolan även forskarutbildning inom vård- och 
omvårdnadsvetenskap samt utbildningsveten-
skap. Vidare deltar högskolan med doktorander  
i de nationella forskarskolorna i didaktik, utbild-
ningsvetenskap, materialteknik och språktekno-
logi samt i den nordiska forskarskolan Nordic 
Research School in Library and Information 
Science (NORSLIS). Utöver dessa samarbeten är 
högskolans forskarstuderande inskrivna vid andra 
universitet, nationellt och internationellt genom 
speciella avtal. 

Tabell 21: Forskarstuderande 

Forskarstuderande 2006 2005 2004

Antal forskarstuderande 107 107 129

Kvinnor 61 64 74

Andel kvinnor 57% 60% 57%

Antal doktorandanställn. 51 48 48

Nya under året 15 11 8

Disputerade under året 7 13 8

Licentierade under året 4 7 5

Tabellen inkluderar de doktorander och adjunk- 
ter som bedriver forskarutbildning till en omfatt-
ning av minst 40 procent av heltidsanställning. 
Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås 
uppgick år 2006 till 107 individer, vilket är oför-
ändrat i jämförelse med år 2005. Detta är positivt 
inte minst med tanke på att 13 forskarstuderande 
disputerade under 2005. Nyrekrytering av dok-
torander utgör ett viktigt medel för att förstärka 
den profilutveckling av forskningsverksamheten 
som beskrivits ovan. 

Under 2006 har sju personer disputerat och fyra 
personer avlagt licentiatexamen. Detta utgör en 
minskning i förhållande till 2005. Minskningen 
kan förklaras med att ett stort antal forskarstude-
rande adjunkter, främst inom det vårdvetenskap-
liga området, slutförde sina forskarstudier under 
2005. 
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Tabell 22: Publikationer

Publikationer 2006 2005 2004

Referee-artiklar 94 99 86

Konferensbidrag 151 169 151

Övriga artiklar  
och rapporter 77 66 57

Utställningar 22 12 12

Övriga antal 15 - 16

Bok/bokkapitel 48 77 -

Publikationer totalt 407 423 322

Högskolan i Borås kan uppvisa en relativt jämn 
könsfördelning bland de forskarstuderande. Ned- 
brutet på olika ämnen kan dock betydande skill- 
nader vad gäller andelen män och kvinnor kon- 
stateras. I princip utgör kvinnliga forskarstude-
rande en majoritet inom samtliga ämnesfält för-
utom inom det naturvetenskapliga och tekniska 
området. 

En annan viktig satsning i strävan att bygga upp 
en kvalificerad tvär- och mångvetenskaplig forsk-
ningsmiljö i linje med professionsuniversitets-
idén, har varit bildandet av en högskolegemen-
sam verksamhet benämnd Doktorsutbildning vid 
Högskolan i Borås. Denna verksamhet har efter  
ett par års försöksverksamhet befunnits vara så 
värdefull att den under hösten 2006 permanen-
tats och fått benämningen Doktorsutbildnings-
utskottet (DUT). Till DUT har en ordförande 
och en studierektor knutits. Inom verksamheten 
har det bland annat utvecklats och givits olika 
forskarutbildningskurser. DUT organiserar även 
olika typer av aktiviteter för att skapa en livaktig 
forskarutbildningsmiljö. Därutöver har verksam-
heten ansvar för uppföljning av doktoranders 
arbetssituation. 

För att få mer kunskap om doktorandernas 
arbetssituation genomfördes en högskoleintern 
doktorandenkät under våren 2006. Av resultaten 
framkom att doktoranderna inte alltid kände till 
de avtal som slutits mellan Högskolan i Borås 
och antagande lärosäte. Doktoranderna efterlyste 
också en bättre introduktion till forskarstudierna, 
vad det innebär att forska, ekonomiska villkor 
med mera. Huvudparten av doktoranderna upp- 
gav att de hade två handledare, vilket oftast an-
sågs vara positivt. Svaren bekräftade vikten av en 
fungerande handledarfunktion. Med anledning 
av detta planerar Högskolan i Borås genom det  
högskolepedagogiska centrat Centrum för läran- 
de och undervisning att vidareutveckla den kurs 
i handledarpedagogik som tidigare getts. Den 
nya kursen planeras att starta 2007. För att stärka 
doktorandernas arbetsmiljö och tillhörighet 
har samtliga forskarstuderande vid högskolan 
tillgång till en arbetsplats, oavsett var de formellt 
bedriver sin forskarutbildning. Högskolan i Borås 
kommer vidare att ta initiativ till att utforma en 
tydligare introduktion i samarbete med de uni-
versitet och högskolor där de forskarstuderande 
är inskrivna. 

Vetenskaplig publicering

Det totala antalet publikationer minskade under 
2006 jämfört med 2005. Den viktigaste förkla-
ringen till detta är den mängd publikationer som  
13 avhandlingar genererade år 2005. Det kan  
konstateras att en stark utveckling av utställ-
ningsverksamheten skett inom det konstnärliga 
området. Detta är ett resultat av det omfattande 
konstnärliga utvecklingsarbete som bedrivs inom 
textil och design.

För att förstärka, utveckla och synliggöra Hög-
skolan i Borås vetenskapliga publiceringsverk-
samhet, lanserade Bibliotek & läranderesurser 
under 2006 ett system för digital publicering för 
högskolans forskare. Arkivet kommer att kunna 
användas för digital publicering av forsknings-
publikationer, studentuppsatser och andra digi-
tala objekt. En uppenbar fördel är att högskolans 
publicering får ökad sökbarhet och tillgänglighet 
genom att arkivet utgör en samlad ingång till 
högskolans publikationer. Arkivet innebär vidare 
att processen för publicering förenklas genom att 
forskare och studenter på sikt själva kommer att 
kunna registrera sina publikationer.

Förstärkning av forskning med 
anknytning till lärarutbildning 
Sedan början av 2000-talet har ett strategiskt 
arbete pågått med syfte att höja och utveckla  
den vetenskapliga kompetensen inom lärarutbild-
ningen vid Högskolan i Borås. Ett centralt motiv 
för denna satsning har varit att kvalitetsutveckla 
lärarutbildningarna. Lärarutbildningsnämnden 
(LUN) vid Högskolan i Borås har det övergri-
pande ansvaret för detta arbete. För att ytterligare 
utveckla och stärka lärarutbildningsverksam- 
heten har nämnden under 2006 intensifierat sitt 
arbete med att stödja och stimulera forskning 
och forskarutbildning genom att vidareutveckla 
starka och hållbara forskningsmiljöer. Nämndens 
strategi har varit att samla forskningskompetens 
i form av forskare och projekt med intressen 
för lärarprofessionell forskning. Gemensamt för 
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forskningen inom området är att den relaterar 
till såväl lärarutbildning som yrkesverksamhet i 
förskola och skola. 

Nämnden har mot denna bakgrund inrättat tre 
vetenskapliga forskningsmiljöer som tillsammans 
utgör en arena för forskning om det professionel-
la fältet. Studier av människors lärande liksom av 
de villkor under vilka människors lärande och  
utveckling sker, är det som förenar de tre platt-
formarna:

• Forskning om lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet

• Forskning om barn och ungdomars vardag 
i förskola, skola och samhälle

• Forskning om barn och ungdomars lärande 
i förskola, skola och samhälle

Konkret har åtgärder genomförts under året för  
att ge stöd till forskarstuderande, men även ge- 
nom att verka för disputerade forskares fortsatta 
meritering. Därutöver har nämnden initierat och 
finansierat ett flertal forskningsprojekt relaterade 
till lärarprofessionen. Högskolan i Borås har ge- 
nom nämnden ett samarbete med Göteborgs 
universitet avseende forskarskolan i utbildnings-
vetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap 
och lärarutbildning (CUL). Nämnden har under 
2006 finansierat sju doktorander med placering 
vid CUL. Forskarskolan profileras genom att 
doktoranderna uppmanas att forska i sin egen 
praktik samtidigt som de fortsätter arbeta kvar 
som lärare. 

Därutöver har nämnden under året finansiellt 
stött ytterligare fem doktorander och varit med-
finansiärer i fyra forskningsprojekt och för en 
persons post doc-meritering. Under 2006 har två 
forskarutbildningskurser omfattande fem poäng 
vardera med relevans för lärarutbildningen givits: 
Utbildningssociologiskt litteraturseminarium och 
Genusperspektiv på professionella praktiker. Vidare 
har vetenskaplig kompetensutveckling av adjunk-
ter och lektorer finansierats. Nämnden har också 
delansvar för finansieringen av de tre professorer  
som är kopplade till lärarutbildningen vid Hög- 
skolan i Borås. Professorernas kompetens, kun-
skap och erfarenhet har starkt bidragit till att ut- 
vecklingsstrategierna för att forskningsanknyta 
lärarutbildningarna kunnat realiseras i snabb takt. 
 
Sammanfattningsvis kan framhållas att lärar- 
utbildningen i Borås kraftfullt utökat sin veten- 
skapliga bas genom ovan angivna åtgärder. Ge-
nom strategiska satsningar och kraftfulla kom- 
petensförstärkningar i form av doktorander,  
lektorer och professorer har utbildningens forsk-
ningsanknytning blivit allt starkare. 

Resurser och finansiering
Högskolans resurser för forskning och forskar-
utbildning inklusive uppdragsforskning ökade 
under 2006. Intäkterna ökade med 3 331 tkr 
och kostnaderna ökade med 7 702 tkr. Totalt 
redovisar forskning och uppdragsforskning ett 
negativt resultat med 10 665 tkr för 2006. Det 
är en försämring jämfört med föregående år om 
4 371 tkr. 

Tabell 23: Forskning och forskarutbildning  
inklusive uppdragsforskning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 33 549 32 054 31 925

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 6 352 6 017 6 128

Intäkter av bidrag 19 746 18 245 21 753

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens 
intäkter 59 647 56 316 59 806

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -53 106 -47 314 -46 409

Kostnader för lokaler -1 527 -1 421 -1 350

Övriga driftkostnader -13 537 -12 029 -10 247

Finansiella kostnader -1 -1 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar - 2 141 -1 845 -1 835

Summa 
verksamhetens  
kostnader -70 312 -62 610 -59 841

Verksamhetsutfall -10 665 -6 294 -35

Transfereringar

Medel som erhål- 
lits från myndig- 
heter för bidrag 1 074 56 0

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 396 373 0

Lämnade bidrag -1 470 -429 0

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring -10 665 -6 294 -35

Av den totala forskningsfinansieringen utgör  
andelen anslag 56 procent och andelen extern  
finansiering 44 procent. En ökning av andelen 
extern finansiering med en procentenhet har skett 
jämfört med 2005. Detta innebär att högskolans 
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Tabell 24: Forskning och forskarutbildning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 33 549 32 054 31 925

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 4 409 4 959 5 820

Intäkter av bidrag 19 646 18 080 21 623

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter 57 604 55 093 59 368

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -51 838 -46 702 -46 024

Kostnader för lokaler -1 486 -1 364 -1 343

Övriga driftkostnader -12 928 -11 499 -10 196

Finansiella kostnader -1 -1 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -2 093 -1 815 -1 827

Summa 
verksamhetens  
kostnader -68 346 -61 381 -59 390

Verksamhetsutfall -10 742 -6 288 -22

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter  
för bidrag 1 074 56 0

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 396 373 0

Lämnade bidrag -1 470 -429 0

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -10 742 -6 288 -22

Tabell 25: Uppdragsforskning (tkr)

2006 2005 2004

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 1 943 1 058 308

Intäkter av bidrag 100 165 130

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa 
verksamhetens intäkter 2 043 1 223 438

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -1 268 -612 -385

Kostnader för lokaler -41 -57 -7

Övriga driftkostnader -609 -530 -51

Finansiella kostnader 0 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -48 -30 -8

Summa 
verksamhetens kostnader -1 966 -1 229 -451

Verksamhetsutfall 77 -6 -13

Årets kapitalförändring 77 -6 -13

andel externa intäkter åter ökar efter att tillfälligt 
ha minskat under 2005. Kostnadsökningen är  
resultatet av Högskolan i Borås satsning på att 
stärka och utveckla forskningen och forskar- 
utbildningen i enlighet med högskolans strate-
giska utvecklingsarbete. 

Utslaget per verksamhetsgren innebär det att 
verksamhetsgrenen forskning och forskarutbild- 
ning visar samma utveckling som den totala 
forskningen, medan verksamheten inom upp-
dragsforskningen nästan fördubblades under 
2006 (tabell 25). Även om uppdragsforskningens 
omsättning fortfarande är blygsam, är ökningen 
glädjande och i linje med högskolans strategiska 
inriktning.
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Gemensamma
områdenKvalitetsdriven utveckling

Omvärldssamverkan
Ett nära och jämlikt samarbete med aktörer i det  
omgivande samhället utgör en bärande idé för 
Högskolan i Borås såsom professionslärosäte.  
Genom partnerskap med arbetsliv, andra läro-
säten och övrigt samhällsliv utvecklas utbildning-
arnas och forskningens kvalitet och samhällsrele-
vans. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé förutsätter att 
det utvecklas fungerande system för kunskaps- 
utbyte på olika nivåer. Av stor betydelse är ge- 
mensamma projekt i partnerskap samt former 
som underlättar individers rörelse mellan akade- 
mi och arbetsliv. Dessa system ska stödja såväl 
den formella som informella dialog och inter- 
aktion som Högskolan i Borås ser som grunden 
för utvecklingen mot ett professionsuniversitet. 
Den grundläggande drivkraften är att genom 
utbildning och forskning verka för en gynnsam 
samhällsutveckling. Under 2006 har Högskolan 
i Borås fortsatt sitt strategiska arbete med att på 
olika nivåer och mot olika målgrupper utveckla 
olika former för samverkan och dialog med det 
omgivande samhället.

Utveckling av högskolans  
interna organisation för samverkan
Högskolan i Borås har arbetat med att förtydliga 
och utveckla högskolans roller och organisation 
gentemot det omgivande samhället. Detta har 
skett såväl internt som i samarbete med de övriga 
lärosäten som ingår i Västra Götalands Högsko-
lor (Högskolan i Skövde och Högskolan Väst). 
Det senare samarbetet har genomförts inom 
ramen för projektet PROSAM, som bedrivs med 
stöd av Västra Götalandsregionen. Avsikten med 
PROSAM är att utveckla och förtydliga högsko-
lornas samverkansarbete. Ett centralt delmål är 
att identifiera prioriterade aktiviteter angående 
tillväxtfrågor i relation till de tre högskolorna.

Under 2006 har rektor tagit beslut om att sam-
verkansavdelningen och vicerektorsrollen med 
specifikt ansvar för samverkansfrågor, upphör 
som egna funktioner. Avsikten med organisa-
tionsförändringen är att tydliggöra att sam- 
verkansfrågor utgör en integrerad del av Hög-
skolan i Borås utbildnings- och forskningsverk-
samhet. Som rådgivande organ för högskolans 
ledning har det under 2006 skapats ett så kallat 
Advisory Board med företrädare för lokalt och 
regionalt näringsliv samt ett Junior Board med 
skolelever från Sjuhäradsregionen. 
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Partnerskap för regional tillväxt
Högskolan i Borås spelar en aktiv och central roll  
för den regionala utvecklingen och bidrar till 
ökad tillväxt och sysselsättning. Högskolan deltar  
i en rad organ för regional utveckling och tillväxt-
frågor, till exempel:
• Partnerskapet för det regionala tillväxtprogram-

met för Sjuhärad
• Västra Götalandsregionens utvecklingsgrupp
• Partnerskap för EU:s strukturfondsprogram, 

Växtkraft Mål 3 i Sjuhärad 

Med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet 
Campus Sjuhärad, som bedrevs 2002–2005, har 
Högskolan i Borås i samarbete med kommunerna 
i Sjuhärad tagit beslut om fortsatt utvecklings- 
arbete med fokus på att främja entreprenörskap.

Samarbetet med regionens lärcentra har vidare-
utvecklats under 2006, främst inom ramen för det 
så kallade Bättrekonceptet. Dessa kurser vänder sig 
primärt till anställda vid små- och medelstora  
företag och genomförs tillsammans med Hög-
skolan i Skövde och Högskolan Väst. Regionens 
lärcentra fyller en central roll då de, genom sin 
närhet till de yrkesverksamma studenterna, utgör 
den studiesociala och pedagogiska miljö där det 
fysiska mötet med lärare och andra studenter sker.

Ett annat exempel på Högskolan i Borås delaktig-
het i att utveckla en stark regional utbildnings- 
och forskningsmiljö utgörs av det ramavtal som 
har slutits mellan Högskolan i Borås, Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad, 
Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst. Sam-
arbetet har som mål att utveckla och kvalitets-
säkra stiftelsens och högskolornas verksamhet 
inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet på forskar- och masterutbild-
ningsnivå.

I samverkan med Arbetsförmedlingen och med  
stöd från Växtkraft Mål 3 i Sjuhärad har högsko-
lan under hösten 2006 genomfört ett projekt 
med arbetslösa akademiker. 30 personer har givits 
möjligheter till praktik vid högskolan. Målet  
med projektet har varit att praktiktiden vid Hög- 
skolan i Borås ska underlätta för deltagarna att 
erhålla nytt jobb. Projektet har varit lyckosamt, 
då sju deltagare redan under 2006 har fått an-
ställning på olika företag och organisationer.
 
Arena – en ny funktion  
i innovationssystemet
Utifrån behov av att förstärka den regionala infra-
strukturen för innovation, har Västra Götalands-
regionen inlett ett arbete med att understödja 
starka forsknings- och utvecklingsmiljöer med 

bred industriell, akademisk och politisk förank-
ring, i form av så kallade arenor. Modellen med 
arenor bygger på att det etableras en grundresurs 
för innovationssystemet, som samhället, högsko-
lorna och företagen gemensamt tar ansvar för. 
Resurser kan komma att ställas till förfogande om 
parterna inom samhälle, näringsliv och högskola  
kan formera en gemensam strategi. Västra Göta- 
landsregionen avser att stödja en sådan arena i 
Sjuhäradsregionen. Genom den breda förank-
ringen och det förstärkta samarbetet, kan utökade 
resurser för innovations- och tillväxtbefrämjande 
åtgärder kanaliseras till den lokala arenan, sam-
tidigt som möjligheterna att delta i samarbeten 
regionalt, nationellt och internationellt ökar. 

En central faktor för uppbyggnaden av en arena i 
Sjuhärad är den verksamhet som Stiftelsen Espira 
startade 2005/2006 för att dels utveckla en inku- 
batorverksamhet för nyföretagande (Espira Inku- 
bator), dels samla och understödja Borås Stads 
och Sjuhäradsregionens innovationssystem  
(Espira Tillväxtcenter). I det så kallade Espira- 
huset har flera aktörer utvecklat en gemensam 
miljö för sitt dagliga arbete, däribland Almi 
Företagspartner, Sjuhärads kommunalförbund, 
Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Kooperativ  
Utveckling, IUC och Connect. Högskolan i  
Borås driver även en entreprenörsutbildning där. 
Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att ett 
antal seniora företagsledare/mentorer tillsammans 
med ett urval av nybildade företag har kontor i 
Espira-huset. Inom ramen för verksamheten har 
det under 2006 också startats en specifik verk-
samhet med namnet Textil- och modefabriken. 
Textil- och modefabriken erbjuder stöd och re-
surser för examinerade studenter inom det textila 
området som vill utveckla egna produktidéer.

Med anledning av att Espira-huset redan utgör 
en samlingsplats för flera av de aktörer som står 
bakom en arenasatsning så kommer Espira att 
utgöra den naturliga basen för utvecklingen av en 
arena i Sjuhäradsregionen. 

Målen för en arena i Sjuhärad är att: 
• skapa fler arbetstillfällen och tillväxt i Sjuhärad 

genom stöd och utveckling av innovativa 
företag

• skapa en uthållig regional finansiering för 
industri- och forskningsprojekt

• finna kompletterande finansiering i delpro-
jekten via EU:s strukturfonder, externa FoU- 
medel, ramprogram, med flera

• efter tre år kunna visa på en betydande pro-
jektportfölj som baserar sig på en kombination 
av resurser, till exempel nedlagd tid i företag, 
maskinutnyttjande, forskningsverksamhet och 
kontanta medel
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Projekt för ökad samverkan  
med det omgivande samhället
Högskolan i Borås verksamhetsidé bygger på  
en redan etablerad profil att utbilda för, forska 
om och arbeta tillsammans med näringsliv och  
offentlig sektor. En viktig aspekt är att flertalet  
lärare och forskare har såväl professionell bak-
grund som etablerade kontakter med arbetslivet. 
Detta tar sitt uttryck i olika former av centrum-
bildningar och partnerskap:

• Bakom Textile Innovation Centre (TIC) står 
näringsliv, forskningsinstitut och olika forskar-
grupper vid Högskolan i Borås. TIC leds av en  
styrelse där företrädare för textilområdet är rep- 
resenterade. Syftet med centrat är att stödja tex- 
tilbranschens utveckling genom forskning och 
kompetens-, produkt- och affärsutveckling. TIC  
utgör också Högskolan i Borås bidrag till VINN- 
VÄXT-projektet Smart textiles. Projektet, som 
erhållit ett tvåårigt utvecklingsbidrag från VIN-
NOVA, är ett samarbete mellan Högskolan i 
Borås, Sjuhärads kommunalförbund, Espira och 
näringslivet. Smart textiles består dels av en expe-
rimentell forskningsdel, dels en företagsanknuten 
produktutveckling. 

• I samarbetet med SP Sveriges Tekniska Forsk-
ningsinstitut ingår till exempel utvecklingen av 
ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum inom 
Waste Refinery för omvandling av organiskt av-
fall. Centrat bedrivs i samarbete med Chalmers, 
Borås Stad samt ett antal företag inom energi- 
och avfallshantering. Forskningen inom centrat 
består av metodutveckling för att på ett effektivt 
och miljövänligt sätt kunna omsätta avfall till 
nyttiga resurser för samhället. 

• ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) är ett samarbete  
mellan Högskolan i Borås, Sjuhärads kommunal- 
förbund och Västra Götalandsregionen. ÄVS 
fungerar även som ett nätverk mellan represen-
tanter för frivillighetsorganisationer, vård- och 
omsorgspersonal, forskare och andra intressenter. 
Utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspek-
tiv utgör ÄVS ett kompetenscentrum för forsk-
ning, utveckling och utbildning inom äldreom-
rådet och området funktionshinder. ÄVS är den 
dominerande kompetensresursen i regionen och 
är ett stöd för huvudmännen i deras uppdrag att 
säkerställa god vård- och omsorgskvalitet.

• För att sammanfläta informatikämnet med 
praxisutveckling inrättades under 2006 ett cent-
rum för utveckling av IT-användning: Innova-
tionLab. Syftet med InnovationLab är att skapa 
en samverkansarena mellan akademi och arbets-
liv. För högskolan är det viktigt med en koppling 

till kunskap och villkor som råder i professionell 
utövning inom system- och programutveckling. 
Centrats huvudsakliga inriktning är program- 
utveckling för externa och interna uppdrags- 
givare. Knutet till centrat finns även en forsk-
ningsmiljö som skapar förutsättningar för forsk-
ning direkt kopplad till produktion.

• Centrum för Entreprenörskap och Affärs- 
design (CEA) bedriver utbildning, forskning och 
rådgivning inom området entreprenörskap. CEA 
är en mötesplats och resurs för näringsliv, forsk-
ning, studenter och andra aktörer i samhället som 
vill utveckla ny verksamhet såväl inom etablerade 
organisationer som genom nyföretagande. Entre-
prenörskap är ett tvärvetenskapligt fält. Därför 
arbetar CEA med ett brett kontaktnät av ledande 
aktörer som samarbetspartners: innovationssyste-
men i Västra Götalandsregionen, riskkapitalister, 
företag, organisationer, forskare och lärare. CEA 
svarar också för den entreprenörsutbildning som 
ges vid Högskolan i Borås.

• Centrum för Arbetslivsvetenskap (CAV) bilda-
des av forskare och företrädare för arbetslivet 
med syfte att tillsammans identifiera problem 
som finns i yrkeslivet och med hjälp av arbets-
vetenskaplig kunskap lösa dessa. Centrat drivs 
i samarbete med företag och andra organisatio-
ner. CAV bidrar till samverkan mellan arbetsliv, 
utbildning och forskning inom det arbetsveten-
skapliga området genom att utgöra en arena och 
mötesplats för kunskapsutveckling och utbyte av 
erfarenheter mellan företag, organisationer och  
forskning. CAV arbetar aktivt för att skapa att-
raktiva arbetsplatser i regionen. Till CAV finns  
ett råd knutet med företrädare för medlemmarna. 
 
Ovan nämnda projekt ska ses som några exempel  
på högskolans arbete för att skapa arenor för kun- 
skapsutbyte samt former för att underlätta forska-
res rörlighet mellan akademi och omgivande 
samhälle. Därutöver finns på såväl grupp- som 
individnivå ett stort antal projekt där anställda 
vid högskolan samt individer från arbetslivet del- 
tar. Andra intressanta exempel är förekomsten 
av industridoktorander, forskare och lärare med 
delade tjänster, adjungerade forskare och lärare, 
externa mentorer och handledare samt examens- 
och forskningsarbeten som initierats av näringsliv 
och offentlig sektor.
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Informationsverksamhet
Under 2006 har Högskolan i Borås tagit beslut 
om ny grafisk profil med ny logotyp och devis: 
Vetenskap för profession. Genom ändringarna vill 
högskolan visa på och tydliggöra sin specifika 
profil och viljeinriktning. 

Högskolan kommunicerar med omvärlden så- 
väl internationellt, nationellt som regionalt och  
lokalt på flera sätt och genom olika kanaler.  
Förutom information via webb, nyhetsbrev till 
intressenter såsom kommuner och företag och 
en numera webbaserad tidning för alumner, sker 
information via pressutskick, tv-produktioner, 
information till journalister samt via externa 
webbplatser såsom forskning.se. Öppna föreläs-
ningar, öppet hus och deltagande i vetenskaps-
festivaler är andra kanaler för att sprida kunskap 
och information om högskolans forskning och 
verksamhet. Under 2006 har också ett omfat-
tande webbutvecklingsprojekt som syftar till att 
kraftfullt förstärka högskolans informationskana-
ler och webbaserade tjänster inletts. Ovärderliga 
kanaler är också alla de nätverk där högskolan är 
representerad samt det stora antal individer som 
deltar i undervisning, forskning och i högskolans 
olika organ.  

Högskolan i Borås Holding AB
Holdingbolagets verksamhet har under 2006 
fortfarande befunnit sig i en utvecklingsfas. Det 
mest omfattande engagemanget är i Action  
Caring och Reaction Center, med verksamhet 
inom området IT-baserat anhörigstöd. Under 
2006 har kommersialiseringsprocessen fortskri-
dit och allt fler kommuner har anslutit sig till 
verksamheten.  

Genom det helägda dotterbolaget INICIA AB  
kommer Borås Holding AB att tydliggöra sitt 
engagemang och sin satsning på entreprenörs-
området och olika forskar- och studentprojekt 
med kommersialiseringspotential. Holdingbola-
get har under året även medverkat som grundare 
av stiftelserna Espira Tillväxtcenter och Drivhuset 
i Borås. 

Internationalisering
Högskolans strategi
I Högskolan i Borås strategiska plan formuleras 
de övergripande målen för högskolans interna-
tionaliseringsarbete. Studenter och anställda ska 
utveckla kunskap om, och förståelse för, globa-
liseringens möjligheter och risker. Vidare ska 
internationaliseringsarbetet skapa goda förut-
sättningar för att studenter, lärare och forskare 
ska kunna verka på en internationell arena och 
arbetsmarknad. Det senare är inte minst centralt 

med utgångspunkt i högskolans mål att utvecklas 
till professionsuniversitet. Utifrån dessa strate-
giska mål har Högskolan i Borås i sitt internatio-
naliseringsarbete prioriterat:
• att undervisning och forskning beaktar och 

integrerar ett internationellt perspektiv
• ökad student- och lärararmobilitet
• ett ökat internationellt samarbete i undervis-

ning och forskning

En viktig utgångspunkt och katalysator för hög-
skolans internationaliseringsarbete har varit det 
reform- och revideringsarbete av utbildningarna 
som genomförts för att anpassa utbildningsverk-
samheten enligt Bolognamodellen och Högskole- 
reformen 2007. Under 2006 har högskolan be-
drivit ett omfattande arbete med att omarbeta 
samtliga kurs- och utbildningsplaner med fokus 
på förväntade lärandemål (Learning outcomes)  
och examensmål. Reformerna har primärt setts 
som pedagogiskt utvecklingsarbete, där inte minst 
utbildningarnas internationella perspektiv och 
värdegrundsfrågor har diskuterats och lyfts fram. 

Ett annat resultat av högskolans arbete med att 
anpassa utbildningsverksamheten till högskole-
reformen, har varit utformandet av ansökningar 
om att få masterexamensrättigheter inom fem 
områden. Ansökningarna rör områden där Hög- 
skolan i Borås har en stark nationell profil. Fler-
talet ansökningar gäller kunskapsområden som 
också är intressanta i ett internationellt perspek-
tiv. Inom fyra av dessa områden avser Högskolan 
i Borås också att starta internationellt rekryte-
rande masterutbildningar.

Parallellt med att stimulera och utveckla interna-
tionaliseringsarbetet har Högskolan i Borås prio-
riterat uppföljning och utvärdering av utförda in-
satser. Högskolan i Borås kvalitetssäkringssystem 
utgår från enheternas självärderingar och verk- 
samhetsberättelser samt en kontinuerlig redovis-
ning av resultat i form av olika nyckeltal. För att 
ytterligare stärka det gemensamma perspektivet, 
och för att uppnå samstämmighet i prioriteringar 
samt former för kommunikation och uppfölj-
ning, har ett internationellt utskott inrättats 
under 2006. Utskottet, som sorterar under hög- 
skolans kvalitetsråd (se avsnittet Kvalitet), består 
av representanter för samtliga enheter och insti-
tutioner samt studentkåren. 

En indikator på att internationaliseringsarbetet  
vid Högskolan i Borås håller hög kvalitet är att 
högskolan, som ett av endast två svenska läro-
säten, erhöll EU:s kvalitetsmärkning för korrekt 
användning av Diploma Supplement, en kvali-
tetsstämpel som enbart 36 europeiska lärosäten 
har tilldelats.
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Internationell dimension i utbildningarna  
En viktig uppgift för att nå målet att förstärka 
den internationella dimensionen i utbildningar-
na, har varit att på olika sätt öka de internationel-
la inslagen i utbildningarna. Förståelse för andra 
kulturer och kulturskillnader utgör ett medel för 
den enskilda studentens personliga utveckling. 
Den internationella dimensionen innebär också 
att högskolans utbildningar speglar ett allt mer 
globaliserat arbetsliv. Det senare handlar inte bara 
om att utbilda studenterna för en internationell 
arbetsmarknad. I lika hög grad handlar det om 
att kunna hantera internationella och mångkul-
turella frågor i ett nationellt sammanhang, till 
exempel i vård och skola. En tydlig tendens mot 
denna bakgrund, är att aspekter såsom mång- 
fald, internationalisering samt miljö i ett globalt 
hållbart utvecklingsperspektiv ingår som integre- 
rade delar i högskolans utbildningar. För att in- 
volvera högskolans personal i dessa frågor har 
kursen Interkulturell kommunikation erbjudits 
samtliga anställda. 

Att finna former för att integrera utbytesstuden-
ter och så kallade Free movers i den ordinarie  
utbildningsverksamheten, är ett annat verktyg för 
att höja utbildningarnas internationella dimen-
sion och för att skapa möten och diskussioner 
mellan olika studentgrupper. För att uppnå detta 
har Högskolan i Borås som princip att de utbild-
ningar som är öppna för utländska studenter 
även ska ingå i det ordinarie utbildningsutbudet. 
Flertalet av dagens magisterutbildningar samt ett 
allt större antal kurser på kandidatnivå ges idag 
också på engelska. 

En förutsättning för fortsatt utveckling av fler 
internationella moment i utbildningarna är att 
såväl lärare och studenter har tillräckliga språk-
kunskaper. Högskolan har därför satt som mål att 
all personal och alla studenter ska kunna kom- 
municera inom sitt professionsområde på engel- 
ska. Ett uppmärksammat problem är dock att  
utländska studenters kunskaper i engelska inte  
alltid är i paritet med uppvisade formella meriter.  
Högskolan i Borås har därför byggt upp en peda- 
gogisk stödverksamhet för engelska i tal och 
skrift, som också kan utnyttjas av svenska studen-
ter. Fortlöpande görs även satsningar för att er-
bjuda lärare och personal kompetensutveckling i 
det engelska språket. Ytterligare ett sätt att visa på 
utbildningarnas internationella dimension, är att 
samtliga kurs- och utbildningsplaner ska finnas 
i en svensk och en engelsk version oavsett vilket 
språk utbildningen ges på. Detta är viktigt för att 
utbildningarna ska kunna jämföras och valideras 
vid exempelvis utlandsstudier samt vid framtida 
utlandsanställning.

Ett annat sätt att förstärka den internationella 
dimensionen är att involvera utländska lärare i 
undervisningen. Detta genomförs oftast i form av  
olika typer av lärarutbyten eller genom kortare 
engagemang av gästlärare. Vidare arbetar högsko-
lan systematiskt med att ta tillvara erfarenheter 
från lärare med utländsk bakgrund och från lära-
re som har erfarenhet av internationellt arbete. 
Därutöver har högskolan ett antal anställda som 
kombinerar sin lärartjänst vid Högskolan i Borås 
med anställning och engagemang vid lärosäten i 
andra länder. 

Högskolan i Borås har under en rad år haft en  
klart högre andel studenter med utländsk bak-
grund än vad som genomsnittligt är fallet vid 
svenska lärosäten (se avsnittet Breddad rekry-
tering och ökad mångfald). I dagsläget har var 
femte student vid högskolan utländsk bakgrund. 
Denna grupp utgör en källa för utveckling av ett 
internationellt och mångkulturellt perspektiv i 
utbildningarna. Med anledning av Mångkultur-
året 2006 har mångfaldsperspektivet också varit 
temat för den öppna och välbesökta föreläsnings- 
verksamhet, Filosoficaféet, som bedrivs vid Hög-
skolan i Borås. 

Ytterligare ett medel för att förstärka utbildning- 
arnas internationella dimension är de exempel på  
moment, kurser och utbildningar som har ut-
vecklats i samarbete med internationella lärosäten 
och/eller där utbildningsmoment förläggs till 
utlandet. 

Som exempel under 2006 kan nämnas:
• Lärarstudenter som genomfört verksamhetsför-

lagd utbildning i England, Nordirland, Irland, 
Malta, Australien, USA, Libanon och Saudi-
arabien  

• Utveckling av ett antal distanskurser på engel-
ska inom det textila området i samarbete med 
Tekniska universitetet i Tammerfors, Universite-
tet i Riga och Kaunas Universitet

• Kursen Sports Fashion Design som genomförts
med internationella lärare och med deltagande 
av studenter från Finland, Danmark, Sverige, 
Portugal, Österrike, Tyskland och Schweiz 

• Samarbete med konfektionsföretag i Litauen 
för att studenterna på plats ska kunna studera 
fullskalig industriell tillverkning 

• Samnordisk utveckling av masterutbildning 
inom Biblioteks- och informationsvetenskap

• Studenter som, inom ramen för sina utbild-
ningar, har genomfört fältstudier i Afrika finan-
sierade av MFS-stipendier
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Internationell mobilitet 
Ökad internationell mobilitet på alla nivåer lyfts 
i Högskolan i Borås strategiska plan fram som en 
central uppgift för att stärka den internationella 
dimensionen i högskolans verksamhet. Som mål  
anges att antalet utresande och inresande studen- 
ter ska öka och att minst tio procent av program- 
studenterna ska ha genomfört någon del av sin  
utbildning vid ett utländskt lärosäte 2008. Den-
na höga målsättning har inneburit att högskolan 
prioriterat ökat samarbete med olika internatio-
nella lärosäten. Totalt hade Högskolan i Borås, 
vid utgången av 2006, avtal med 164 olika läro-
säten utanför Sverige. Detta utgör en ökning med 
sju procent i förhållande till 2005. Den relativt 
lilla ökningen ska ställas i relation till att en över-
syn av avtalen gjordes under 2006 med följd att 
en rad inaktiva avtal avslutades. Det stora antalet 
avtal möjliggör en omfattande studentmobilitet.

Av tabell 26 framgår att antalet utresande och in- 
resande studenter inom ramen för utbytesavtal 
har ökat under 2006. Ökningen bottnar i en för-
bättrad service och marknadsföring samt institu-
tionernas målmedvetna arbete med att utveckla 
intressanta utbildningsalternativ för inresande  
studenter. Flexibilitet i utbildningsprogrammen 
innebär att det absoluta flertalet av de utresande 
studenterna också kan räkna in utlandsstudierna 
i sin examen utan att behöva förlänga den totala 
studietiden. Värt att uppmärksamma är att tabell 
26 enbart visar antalet studenter inom ramen 
för olika utbytesprogram. Statistiken inkluderar 
således inte så kallade free movers, studenter som 
genomfört delar av sin utbildning i ett engelsk-
talande land, eller studenter som genomfört före-
tagspraktik utomlands. Antalet lärarstudenter 
som genomförde delar av sin verksamhetsförlagda 
utbildning utomlands uppgick under 2006 till 60 
och antalet studenter som gjorde tremånaders fö-
retagspraktik i annat EU-land uppgick 2006 till 
tolv, jämfört med 65 respektive nio under 2005.

Tabell 26 inkluderar inte heller de utländska  
studenter som studerar på något av högskolans 
olika engelskspråkiga magisterprogram inom  
design- eller ingenjörsområdet. Högskolan i 
Borås har vidareutvecklat de informations- och 
serviceinsatser som startade 2005 för att på ett 
kraftfullt sätt öka antalet utländska studenter på 
magisternivå. Sammantaget har detta inneburit 

Tabell 26: Studentmobilitet

Antal studenter 2006 2005 2004

Inresande 163 122 125

Utresande 100 96 80

Totalt 263 218 205

att antalet studenter ökat från 67 för 2005 till 
171 studenter 2006. 

Under hösten 2006 har högskolan genomfört en 
variant av collegeår i syfte att öka rekryteringen 
av studenter som saknar tillräckliga kunskaper 
i svenska. Utbildningen består av ett introduk-
tionsår med intensivundervisning i svenska som  
andra språk. Studenterna får efter slutförd ut-
bildning grundläggande kompetens i svenska och  
kan, i den mån de har övriga meriter, söka till 
Högskolan i Borås ordinarie utbildningsutbud. 
Under 2006 ingick 41 individer i gruppen.  

Det faktum att andelen inresande studenter ökat 
under de senaste åren kan ses som ett bevis på att  
den utbildning och de kurser som högskolan er- 
bjuder håller god kvalitet. Det ökade antalet in- 
resande studenter ställer också krav på olika stöd- 
funktioner. Inom ramen för studentservice vid 
högskolans enhet Bibliotek & läranderesurser, 
har en tjänst som internationell koordinator ska-
pats. Den internationella koordinatorn har ett 
samordnande ansvar för det stora antalet prak-
tiska frågor som genereras av studentgruppen.  
Ett ökat antal utländska studenter genererar även 
en ökad efterfrågan på högskolans utbildnings-
verksamhet i svenska som främmande språk. 

Under året har 174 studenter deltagit i under-
visning i svenska som främmande språk, vilket 
utgör en kraftig ökning jämfört med 2005. 
Förklaringen ligger i det ökade antalet inresande 
studenter och att antalet kurser har utökats.

Glädjande för 2006 är att även lärarmobiliteten 
ökar. Det visar att den uppsökande verksamheten 
och de samarbeten som högskolan deltar i gett 
resultat. 

Tabell 27: Svenska som främmande språk

2006 2005 2004

Individer 174 82 50

HST 23 16 10

HPR 9 11 3

Prestationsgrad 39% 69% 35%

Tabell 28: Lärarmobilitet utresande

Typ av utbyte 2006 2005 2004

Linneaeus-Palme 8 5 3

Erasmus 5 5 3

Totalt 13 10 6

Tabell 28 visar enbart lärarutbytet inom ramen 
för olika utbytesprogram. Därutöver sker en rad 
utbyten i form av gemensamma utvecklings-,  
forsknings- och utbildningsprojekt, deltagande 
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i konferenser samt besök hos samarbetspartners. 
Som exempel kan nämnas:
• Högskolan i Borås samarbete med nordiska och 

baltiska lärosäten rörande en forskarskola inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.

• Genomförande av kurser vid biblioteket i 
Alexandria som syftar till att långsiktigt utveckla 
barn- och ungdomsverksamheten samt höja 
personalens kompetens.

• Workshop om Fashion Design Teaching i syfte 
att initiera samverkan inom modedesignutbild-
ningsområdet med deltagare från Danmark, 
England, Kroatien, Sverige, Tyskland och USA. 

• Samarbete med universitet i USA och Aust-
ralien inom vårdområdet, vilket resulterat i 
workshops och forskarutbildningskurser vid 
Högskolan i Borås.

• EU-finansierade forskningsprojekt inom en rad 
områden.

• Väletablerat forskningssamarbete med Univer-
sity of Jordan inom ambulanssjukvård.

• Konferensen Design for Prosperity med över 
700 deltagare varav många ledande forskare och 
näringslivsföreträdare inom området.

• SIDA-finansierat forskningsprojekt som bland 
annat innebär att studenter från Uganda ges 
möjlighet att bedriva forskarutbildning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.

Kvalitet
Högskolan i Borås kvalitetsarbete har under 2006  
karaktäriserats av en vidareutveckling och kon- 
kretisering av verksamhetens professionsanknyt-
ning. Arbetet med att utveckla utbildnings- och  
forskningsverksamheten i samarbete med profes-
sionsutövare och arbetsliv, innebär en kontinu-
erlig dialog där högskolans verksamhet relevans-
bedöms och där det sker en fortlöpande och 
ömsesidig kunskapsutveckling. 

Högskoleverkets undersökning Etableringen  
på arbetsmarknaden – examinerade 2002/03 
(2006:40R) visar att huvuddelen av studenterna 
som examineras från Högskolan i Borås snabbt 
får arbete efter avslutad utbildning. I jämförelse 
med ett riksgenomsnitt på 74 procent hade 79 
procent av de studenter som examinerades från 
Högskolan i Borås läsåret 2002/03 etablerat sig 
på arbetsmarknaden år 2004. Detta kan ses som 
ett kvitto på att Högskolan i Borås utbildningar 
uppfyller högt ställda krav på kvalitet och arbets-
marknadsrelevans, något som också bekräftas av 
Högskoleverkets kontinuerligt utförda program- 
och ämnesutvärderingar. 

Ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet har under året 
varit implementeringen av Högskolereformen 

2007. En Bolognakoordinator anställdes under 
2006 i syfte att stödja olika lärarlag och enskilda 
lärare under processens gång. Ett omfattande 
utvecklingsarbete avseende omarbetningen av 
kursplaner och utbildningsplaner med fokus på 
förväntade lärandemål (Learning outcomes) har 
genomförts. Parallellt med omarbetning av kurs-
planer har också ett gediget arbete genomförts 
som resulterade i de fem masteransökningar som 
inlämnades under hösten till Högskoleverket. 

Högskolans kvalitetsarbete på övergripande nivå 
leds av Kvalitetsrådet. I rådet finns externa samar-
betspartner, studenter samt samtliga institutioner 
och enheter representerade. Till Kvalitetsrådet, 
som leds av rektor, har knutits fyra utskott: 
Utvärderingsutskottet, Internationella utskottet, 
Jämställdhets- och mångfaldsutskottet och Ut-
skottet för hållbar utveckling. Genom en samlad 
rådsstruktur tydliggörs flera av de aspekter som 
högskolan definierar som primära för en kvalita-
tiv verksamhetsutveckling. Detta har bidragit till 
att kvalitetsarbetet förstärkts under året.

Högskolan i Borås kvalitetssystem är inspirerat av 
Högskoleverkets modell för ämnes- och program-
utvärdering och bygger på ett system där enheter 
och institutioner vart tredje år genomför en själv-
värdering av den egna verksamheten. Resultaten 
ligger till grund för enheternas fortsatta verksam-
hets- och kvalitetsplanering. 

Under året har Högskolan i Borås deltagit Hög-
skoleverkets program- och ämnesutvärdering av 
design- och vårdutbildningarna. Självvärderings-
rapporterna är insända och granskningsgrupper 
har varit på besök, dock har granskningsrappor-
terna ännu inte publicerats.

Inom ramen för samverkan mellan Högskolan i 
Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst 
pågår ett kontinuerligt samarbete inom kvalitets- 
utvecklingsområdet. Samarbetet innefattar pri-
märt gemensamma uppföljningsstudier samt 
kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan de 
handläggare som har ansvar för kvalitetsarbe-
tet på respektive högskola. Förutom de lokala 
självvärderingarna och en alumnundersökning 
av sjuksköterskeutbildningen har ytterligare ett 
antal egeninitierade utvärderingar genomförts vid 
lärosätet:
• Förhandsanalys av förvaltningen vid Högskolan 

i Borås – en jämförande studie av administratio-
nen vid Högskolan i Borås, Högskolan Väst och 
Högskolan i Halmstad. 

• Fördjupad analys och strategisk plan för det 
tekniska utbildningsområdet, främst ingenjörsut-
bildningarna, vid Högskolan i Borås – en studie 
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av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i 
Borås som underlag för en strategisk utveckling 
av utbildningsverksamheten inom området.

• Utredning om studentnära verksamhet – en stu-
die av hur studentnära tjänster ska vara organi-
serade för att bäst möta studenternas behov.  

• Utvärdering av ortopedisk utbildningsvårdavdel-
ning inom sjuksköterskeutbildningen – en ut-
värdering av studenters och sjuksköterskors 
lärande. Resultatet av utvärderingen används 
som underlag för beslut om framtida fortsatt 
samarbete mellan Institutionen för vårdveten-
skap och Södra Älvsborgs sjukhus. 

 
Ett bevis på att Högskolan i Borås kvalitetsarbete 
uppfattas positivt och intressant i ett nationellt 
perspektiv, är att högskolan hade fyra presenta-
tioner vid den nationella kvalitetskonferensen i 
Stockholm: 

• Högskolan i Borås professionsinriktning.
• Offensiv kvalitetsutveckling – definitioner och 

begrepp vid Högskolan i Borås och hur vi arbe-
tar med kvalitetsutveckling.

• Utvärderingen av Bättre-projektet – kompetens-
utveckling på distans i samverkan med närings-
livet. 

• Samverkan mellan Västra Götalands Högskolor 
avseende kvalitetssamordnarna och då specifikt 
alumnundersökning av sjuksköterskeutbildning-
arna. 

De egeninitierade utvärderingarna tillsammans 
med en redogörelse för vilka viktiga åtgärder som 
vidtagits med anledning av utvärderingarna redo- 
visas i en separat rapport som redovisas i sam-
band med årsredovisningen. När det gäller Kvali- 
tetsrådets ansvarsområden pedagogiskt utveck-
lingsarbete, internationalisering samt jämställd-
het- och mångfald, hänvisas till respektive avsnitt 
i årsredovisningen.

Pedagogiskt utvecklingsarbete
Högskolan i Borås höga kvalitetsmål för utbild-
ningsverksamheten ställer krav på kontinuerliga 
och omfattande insatser inom pedagogiskt  
utvecklingsarbete och pedagogisk kompetens- 
utveckling. Ett viktigt medel för att säkra en god 
pedagogisk nivå är kravet att samtliga lärare ska 
ha genomfört högskolepedagogisk grundutbild-
ning. Den högskolepedagogiska grundutbildning  
som ges vid Högskolan i Borås utgörs av en  
10-poängskurs fördelad på tre delkurser. Utbild-
ningen behandlar det konkreta hantverk som 
läraryrket innebär. Kursen inkluderar mål för och 
innehåll i undervisningen, arbets- och examina-
tionsformer samt utvärdering och utveckling. 

Utbildningen syftar också till att medvetandegöra 
och öka deltagarnas kommunikativa kompetens 
samt att träna förmågan att muntligt presentera 
ett innehåll, direkt respektive via filminspelning. 
I en avslutande del behandlas lärandeteorier, 
särskilt sådana som främjar förståelsen för olika 
former av utfall hos den lärande. Lärandets bero- 
ende av arbetsformer och särskilt examinationens 
utformning behandlas också. Vidare tas taxono-
misk klassifikation i olika kvalitativa nivåer av 
kunskap upp. Även förhållandet mellan profes-
sionsinriktad, forskningsinriktad respektive all- 
mänbildande utbildning belyses. Mångfalds- och 
genusfrågor bearbetas återkommande under ut-
bildningen. 

För lärare med pedagogisk utbildning för annan 
skolform, ges en högskolepedagogisk grundut-
bildning om 5 poäng. I kursen behandlas också 
den övergripande styrningen av svensk högre 
utbildning och andra styrfaktorer av mer in- 
officiell karaktär.

Deltagande i de högskolepedagogiska grundkur-
serna under 2006 framgår av tabell 29:

Tabell 29: Antalet deltagare  
i högskolepedagogisk utbildning

Kurs 2006 2005 2004

Antal 
deltag.

Andel  
kvinnor

Antal 
deltag.

Andel  
kvinnor

Antal 
deltag.

Andel  
kvinnor

Delkurs 1,  
4 poäng 18 44% 17 35% 17 35%

Delkurs 2,  
2 poäng 13 31% 15 60% 25 52%

Delkurs 3,  
4 poäng 12 42% 14 50% 23 52%

Komplettering,  
5 poäng 6 67% 2 100% 4 25%

Totalt 49 43% 48 50% 69 46%

En översyn och revidering av de högskolepeda-
gogiska grundkurserna har under året påbörjats. 
Utvecklingsarbetet sker med utgångspunkt i 
Högskolereformen 2007 och till den av Sveriges  
universitets- och högskoleförbund (SUHF) för- 
ordade gemensamma målformuleringen för hög- 
skolepedagogisk utbildning. Utvecklingsarbetet 
sker i samråd med pedagogiska konsulter vid 
Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.
Förutom de högskolepedagogiska utbildningarna 
arbetar högskolan med utveckling av det pedago-
giska arbetet genom föreläsningar, workshops och  
seminarier med aktuella teman. Exempel på  
teman har varit utbildning med fokus på profes-
sionsinriktning och Bolognaprocessens och  
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Högskolereformens konsekvenser för undervis-
ningens genomförande. Föreläsningarna med 
efterföljande seminarium vänder sig till all peda-
gogisk personal vid Högskolan i Borås. Föreläsar-
na har varit personer med specialkompetens som 
tillfört deltagarna kunskap för ett fortsatt kreativt 
utvecklingsarbete i den egna verksamheten. 

Den handledarutbildning som tidigare getts för 
lärosätets såväl aktiva som potentiella doktorand- 
handledare och som syftade till att främja ämnes- 
överskridande erfarenhetsutbyte har inte erbju-
dits under 2006, men finns åter i utbudet för 
2007.

Högskolan i Borås ger även IKT-pedagogiskt 
stöd. Med IKT-pedagogiskt stöd avses utbild-
ning, workshops, seminarier samt handledning 
avseende olika typer av IT-baserade presenta-
tionsprogram och lärplattformar. Därutöver ges 
undervisning och stöd i användning av högsko-
lans HiTech-sal, Marratech- och telebildkommu-
nikationsutrustning samt stöd vid multimedial 
produktion. Under 2006 har högskolan deltagit 
i en nationell upphandlingsprocess av lärplattfor-
mar, vilket inneburit att ny plattform har upp-
handlats under hösten 2006.  

Det ökande antalet gäst- och utbyteslärare vid 
Högskolan i Borås har genererat ett behov av 
stöd i det svenska språket varför också språk-
handledning och undervisning i svenska som 
andraspråk blivit ett inslag inom ramen för läro-
sätets pedagogiska utvecklingsarbete. Ytterligare 
ett inslag i det pedagogiska utvecklingsarbetet är 
stöd och utveckling av olika kursvärderingsinstru- 
ment.

För att aktivt stimulera pedagogiskt förnyelse-
arbete ges möjlighet att genomföra ett utveck-
lingsarbete inom den egna pedagogiska respektive 
ämnesdidaktiska sfären. Under 2006 beviljades 
tre lärare medel för sådant förnyelsearbete. Varje 
år utdelas även ett pedagogiskt pris till någon 
lärare eller något lärarlag som på ett speciellt ut-
märkande sätt anses ha bidragit till den pedago-
giska utvecklingen vid lärosätet. Syftet med priset  
är att stimulera pedagogiskt arbete och att upp-
märksamma alla på det kvalitativa värdet av en 
pedagogiskt medveten lärarkår.

Medarbetare
Personalstatistik
Tilldelningen av nya utbildningsplatser för 2006 
medförde en expansion av antalet anställda vid 
Högskolan i Borås. Det tidigare anställnings-
stoppet för vissa yrkeskategorier hävdes under 
året och högskolan har därigenom kunnat rekry-
tera olika typer av kompetenser inom en rad om- 
råden. Sammantaget har detta inneburit att samt-
liga personalkategorier ökade under året och att 
antalet anställda vid årets utgång uppgick till 584 
personer.  

Tabell 30: Personal

Lärarkategori 2006 2005 2004

Professorer 22 21 25

Lektorer 97 92 83

Adjunkter 200 184 211

Gästlärare 0 0 11

Antal lärare 319 297 330

Övrig personal

Doktorander/ 
Amanuenser 51 48 48

Teknisk pers. 48 37 41

Administrativ pers. 131 126 126

Bibliotekspers. 35 28 28

Antal övrig personal 265 239 243

Antal anställda 584 536 569

Tabell 30 visar att den procentuellt största ök- 
ningen av antalet anställda har skett bland tek-
nisk personal samt bibliotekspersonal. Ökningen 
beror bland annat på dels nyanställd personal vid 
det nystartade utvecklingslaboratoriet Innova-
tionLab, dels högskolans satsning på student-
service vid enheten Bibliotek & läranderesurser. 
Det långa anställningsstoppet för teknisk och 
administrativ personal innebar också att det fanns 
ett stort uppdämt behov av nyanställningar inom 
dessa områden. 

Tabell 31: Antal lärare per kategori

Lärarkategori 2006 2005 2004

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

Professorer 22 22 21 21 25 25

Lektorer 97 89 92 84 83 75

Adjunkter 200 8 184 8 211 7

Gästlärare 0 0 0 0 11 1

Totalt 319 119 297 113 330 108
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Inom lärarkategorierna har ökningen varit störst 
bland adjunkterna. Ökningen sker dock från en 
låg nivå. Under 2006 har sju personer disputerat 
och två lektorer befordrats till professor. Detta 
medför att antalet disputerade lärare ökar till 119  
anställda och att andelen disputerade i stort sett  
är oförändrad jämfört med 2005. Tabellen visar 
enbart individer med minst 40 procents anställ- 
ning. Om individer med lägre omfattning inräk-
nas, har högskolan 32 professorer, varav 13 är 
kvinnor.

Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhet och mångfald utgör viktiga kvali-
tetsaspekter för Högskolan i Borås. Möten mel- 
lan människor med olika bakgrund och erfaren- 
heter ger upphov till en mångfald av tankar och  
idéer. Detta samspel bidrar till att utveckla ut-
bildningen, forskningen och det sociala samman- 
hang som högskolan utgör. För Högskolan i  
Borås omfattar mångfaldsbegreppet både anställ-
da och studenter, och en rik blandning av olik-
heter avseende kön, bakgrund, kultur, religion, 
etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning och 
funktionshinder, ska finnas representerad i hela 
organisationen och dess verksamhet. 

Under året har Högskolan i Borås fortsatt det  
strategiska arbetet utifrån de delmål som fram-
tagits för året och som finns beskrivna i högsko-
lans jämställdhets- och mångfaldsplan. För att 
öka medvetenheten kring frågor om jämställdhet, 
mångfald och likabehandling, har högskolan ar-
betat med att utveckla verktyg som främjar den 
strukturella kunskapen. Bland annat har högsko-
lan utifrån mångfaldsaspekterna kön och ålder 
påbörjat en kartläggning av samtliga beredande 
och beslutande organ. Kartläggningen kommer 
att ligga till grund för en handlingsplan om oba-
lans i organisationen kan konstateras. 

Med avsikt att diskutera och kontinuerligt ut-
veckla likabehandlingsarbetet vid lärosätet, har 
nyckelpersoner deltagit i en utbildningsdag kring 
likabehandling med avseende på könsidentitet 
och sexuell läggning. Utbildningen genomfördes 
i samarbete med Sveriges Förenade Gaystudenter. 
Undervisande personal har dessutom erbjudits 
att delta i en föreläsning på temat Könsmedveten 
pedagogik.

Könsfördelning bland högskolans personal
Jämställdhetsarbetet vid högskolan syftar till att 
åstadkomma en jämn könsfördelning på alla 
nivåer bland anställda och studenter. Högsko-

Tabell 32: Andel kvinnor

Lärarkategori 2006 2005 2004

Professorer 41% 38% 40%

Lektorer 37% 37% 37%

Adjunkter 59% 59% 59%

Gästlärare 0% 0% 36%

S:a lärare 51% 51% 51%

Övrig personal

Doktorander/
Amanuenser 65% 65% 58%

Teknisk pers. 25% 37% 25%

Administrativ pers. 73% 77% 76%

Bibliotekspers. 77% 82% 86%

S:a övrig personal 63% 65% 61%

Totalt 57% 58% 57%

Sett till samtliga anställda uppvisar Högskolan i 
Borås en relativt jämn könsfördelning. Andelen 
kvinnor har i stort varit oförändrad under flera 
år. Vid de kvinnodominerade institutionerna, 
Institutionen Biblioteks- och informationsve-
tenskap/Bibliotekshögskolan, Institutionen för 
pedagogik och Institutionen för vårdvetenskap 
råder en fortsatt ojämn könsfördelning. Vid In-
stitutionen Ingenjörshögskolan, som traditionellt 
har haft en stark dominans av män, kan konstate-
ras en ökad andel kvinnor. 

Tabell 32 visar att högskolan har en relativt jämn  
könsfördelning för samtliga lärarkategorier (siff- 
ran för summa lärare 2004 har korrigerats på  
grund av felaktig uppgift i årsredovisning för 
2005). Inom övrig personal råder stor obalans i 
könsfördelningen bland administrativ och tek-
nisk personal samt bibliotekspersonal. 

För att stimulera kvinnliga forskare, delar rektor 
sedan 2001 ut ett resestipendium till kvinnliga 
forskare/forskarstuderande vid högskolan.  
Stipendiet delas ut på internationella kvinno- 
dagen, 8 mars, och syftar till att möjliggöra med-
verkan i ett internationellt forskningssymposium, 
ett seminarium eller en workshop. 

Högskolans ledning hade vid utgången av 2006 
en relativt jämn könsfördelning med åtta män 
(prorektor, två vicerektorer, bibliotekschef samt 
fyra prefekter) och fyra kvinnor (rektor, förvalt-
ningschef samt två prefekter). 

lans målsättning är att underrepresenterat kön 
ska uppgå till minst 40 procent inom samtliga 
verksamheter, organ och nivåer. 
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Tabell 33: Antal nyanställda lärare per kategori 

Lärar- 2006 2005 2004
kategori

Tot. Varav 
kvinnor

Tot. Varav 
kvinnor

Tot. Varav 
kvinnor

Professorer 3 100% 0 0% 6 50%

Lektorer 4 25% 2 50% 3 33%

Adjunkter 29 55% 9 55% 7 57%

Gästlärare 0 0% 0 0% 2 0%

Totalt 36 47% 11 54% 18 44%

Under 2006 anställdes 36 lärare, av vilka 17 var 
kvinnor.  

Tabell 34: Sjukfrånvaro i procent  
av arbetstid/kön

Kön 2006 2005 2004

Män 3,3% 2,8% 1,8%

Kvinnor 5,1% 5,4% 5,3%

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

Tabell 35: Sjukfrånvaro i procent  
av arbetstid/ålder

Ålder 2006 2005 2004

> 49 4,2% 4,9% 3,1%

30–49 4,7% 3,5% 3,3%

< 30 1,4% 6,1% 4,5%

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

Kompetensförsörjning
Mål för kompetensförsörjning
Medarbetarna utgör den enskilt viktigaste förut- 
sättningen för högskolans verksamhet och ut-
veckling. Alla lärare, forskare och övriga anställda 
är medaktörer i och ansvariga för Högskolan i  
Borås uppdrag att bedriva utbildning och forsk-
ning av hög kvalitet och relevans. Högskolan i  
Borås tydliga profil och höga målsättning att ut- 
vecklas till ett professionsuniversitet ställer i det- 
ta sammanhang höga krav på kontinuerlig kom- 
petensutveckling och kompetensförstärkning av 
såväl lärare, forskare som administrativ perso-
nal. Vidare ställer det stora krav på att utveckla 
system som dels stödjer medarbetarnas kompe-
tensutveckling, dels tillförsäkrar en kreativ och 
attraktiv arbetsmiljö. Inom samtliga av dessa 
områden har Högskolan i Borås arbetat aktivt 
under en rad år. 

Högskolan i Borås har i mars 2006 rapporterat  
till regeringen vilka mål för kompetensförsörj-
ning gällande kärnkompetens samt stöd- och 
ledningskompetens som högskolan ser som 
prioriterade. I det följande redovisas kortfattat 
dessa mål.

Mål för kärnkompetens (lärare och forskare) 
för den kommande tioårsperioden:
• Andelen forskarutbildade lärare i grundutbild-

ningen ska öka så att minst 50 procent har dok-
torsexamen eller motsvarande kompetens.

Sjukfrånvaro
Högskolan i Borås mål är att erbjuda samtliga 
medarbetare en hälsosam, kreativ och ändamåls-
enlig arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykiskt. 
Detta innefattar en helhetssyn på medarbetarna 
som ska avspeglas i hela verksamheten. Hög-
skolans grundsyn är att medarbetare som mår 
bra också är mer motiverade, vilket bidrar till 
en god arbetsmiljö. Genom en aktiv satsning 
på arbetsmiljöfrågor har högskolan som mål att 
sjukfrånvaron fortsatt ska vara låg i förhållande 
till universitets- och högskolesektorn i stort.

Den totala sjukfrånvaron, uttryckt i procent av 
tillgänglig arbetstid, var oförändrad 2006 jämfört 
med 2005. Högskolan kan dock konstatera att 
antalet långtidssjukskrivna har ökat. Den främsta 
anledningen är relaterad till stress, men högsko-
lan kan även se en ökning av antalet långtidssjuk-
skrivningar orsakade av faktorer utanför arbetet.  
Exempelvis har antalet medarbetare med hjärt-/
kärlsjukdomar, olika former av cancer, men också 
psykiska problem som inte alltid går att koppla 
till stress och/eller arbetssituationen ökat under 
2006. 

Att sjukfrånvaron sjunkit i åldersgruppen 29 år 
eller yngre kan förklaras dels med att högskolan 

lyckats rehabilitera ett flertal medarbetare, dels att 
ett antal långtidssjukskrivna numera räknas in i 
gruppen 30–49 år. Detta har medfört att sjuk- 
frånvaron ökat i åldrarna 30–49 år. 

Högskolan kan se en ökad trend av att sjukfrån-
varon påverkas av medarbetarens livssituation. 
Genom ett tydligt ledarskap, arbetsfördelning och 
tjänsteplanering kan högskolan som arbetsgivare 
skapa förutsättningar för att högskolans medarbe-
tare ska kunna finna balans mellan arbete, familj 
och fritid. Högskolan kommer därför att satsa 
ytterligare på att utbilda arbetsledande personal. 
Det är av största vikt att chefen får förståelse för 
ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa. 
Högskolan fortsätter även med åtgärder för att 
förebygga stressymptom, exempelvis genom att 
låta anställda delta i förebyggande stressgrupper.  
Genom rehabiliteringsinsatser som till exempel 
samtalsterapi, individuella anpassningar, omför-
delning av arbetsuppgifter samt arbetstidsanpass-
ningar har högskolan även lyckats återrehabilitera 
ett flertal personer under året.
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• Antalet inskrivna doktorander ska öka.
• Stödja och uppmuntra adjunkters väg till 

doktorsutbildning.
• Skapa förutsättningar för lektorers meritering 

till docent- och professorskompetens.
• All personal ska kunna kommunicera på 

engelska inom sitt fackområde.
• Samtliga lärare ska ha högskolepedagogisk 

utbildning.
• Genomföra kvalitetsarbete för att utveckla 

långsiktigt hållbara och professionsinriktade 
forskningsmiljöer.

• Genomföra handledarutbildningar både vad 
gäller handledning av avhandlingsarbete samt 
handledarutbildning till ”praktiker” i verksam-
hetsförlagda utbildningar.

• Öka förståelsen för internationaliseringsfrågor 
och interkulturell kommunikation.

Mål för stöd- och ledningskompetens för 
den kommande femårssperioden
• Skapa goda förutsättningar för kompetens-

utveckling. Genom årliga utvecklingssamtal ska 
även all administrativ personal ha en individuell  
kompetensutvecklingsplan.

• All personal ska kunna kommunicera på 
engelska inom sitt fackområde.

• All arbetsledande personal ska gå chefs- och 
ledarutvecklingsprogram.

• Erbjuda ett internt utbildningsutbud inom 
bland annat projektadministration, språk, eko-
nomi och data.

• Öka förståelsen för internationaliseringsfrågor 
och interkulturell kommunikation.

• Rekrytera kompetenser som stödjer forsk-
ningsutvecklingen. 

Utöver ovan mer långsiktiga kompetensutveck- 
lingsmål formulerades i samband med årsredovis-
ning 2005 mer kortsiktiga mål för 2006:
• Verksamhets- och kompetensanalys och konkret 

åtgärdsplan för högskolans kompetensförsörj-
ning.

• Arbetsmiljöanalys på de enheter som drabbats 
av uppsägningar.

• Fortsatt samverkan med andra lärosäten vad 
gäller chefs- och ledarskapsprogram.

• Chefer och personer på strategiskt viktiga posi-
tioner vid lärosätet ska erbjudas utbildning i 
likabehandlingsfrågor med fokus på kön,  
könsidentitet och sexuell läggning.

• Erbjuda fördjupade kunskaper om tidig rehabi-
litering.

• Utbildning i ledarskapets betydelse för hälsa 
och arbetsmiljö.

• Fortsatt utveckling av intern kurskatalog.
• Utveckla arbetsmiljöarbetet på respektive 

institution och enhet.

Måluppfyllelse  
samt prioriterade åtgärder för 2007
Som framgår av tabell 30 och 31 (se avsnittet  
Medarbetare) har antalet professorer och lektorer 
ökat under 2006. Trots detta är andelen dispute- 
rade lärare i stort sett oförändrad jämfört med 
2005. Bakgrunden till detta är den snabba expan-
sion av grundutbildningen som skett under 2006 
inom främst textil och design samt lärarutbild-
nings- och vårdområdet. Dessa områden har tra- 
ditionellt en relativt låg andel disputerade lärare. 
Högskolans satsning på doktorander och adjunk-
ters kompetensutveckling innebär att andelen 
disputerade lärare inom dessa områden kommer 
att öka under de närmaste åren. Utvecklingen av 
tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, som inbegri-
per en stor andel av högskolans forskare, utgör ett 
viktigt steg i utvecklingen av konkurrenskraftiga 
och professionsinriktade miljöer. Utveckling 
av en ny ordning för docentmeritering samt en 
satsning på så kallade post doc-anställningar för 
nydisputerade är andra initiativ för att utveckla 
kreativa och attraktiva forskningsmiljöer. 

Under 2006 har högskolan rekryterat en jurist 
samt personal för utbildningssamordning och 
projektekonomi. Dessa kompetenser utgör vik-
tiga delar för att utveckla ett kvalificerat admini-
strativt stöd för Högskolan i Borås forsknings-
verksamhet.

Arbetet med utveckling av högskolans kompe-
tensförsörjning har integrerats med högskolans 
handlingsplan för jämställdhet och mångfald, för 
att därigenom ytterligare förstärka dessa perspek-
tiv. Under 2006 har individuella kompetensut-
vecklingsplaner för all administrativ personal 
upprättats i samband med utvecklingssamtalet. 
Dessa planer kommer att följas upp under 2007. 

Högskolan har under hösten 2006 påbörjat en 
undersökning i syfte att undersöka hur samtliga 
medarbetare uppfattar arbetsplatsens fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö. Undersökningen ska 
genomföras årligen för att följa och utvärdera det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Under 2006 har högskolan i samarbete med ex-
terna aktörer utformat utbildningsinsatser inom 
exempelvis data, språk, ekonomi och projekt-
ledning. Utbildningsinsatserna har varit riktade 
mot såväl enskilda individer som olika grupper 
av medarbetare. En åtgärd för att öka förståelsen 
för internationaliseringsfrågor och interkulturell 
kommunikation har exempelvis varit kursen 
Interkulturell mångfald i den öppna högskolan  
som erbjudits samtliga anställda.
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Högskolan i Borås samarbetar med Malmö hög- 
skola, Mälardalens högskola samt Örebro uni-
versitet gällande chefs- och ledarutvecklingspro-
gram. Hittills har 18 personer vid Högskolan i 
Borås genomfört utbildningen.

Högskolan avser även att utveckla interna ut-
bildningsprogram som underlättar och stärker 
ledarskapet vid lärosätet. År 2007 kommer fokus 
att vara på arbetsmiljöfrågor och utbildning i 
ledarskapets betydelse för hälsa och arbetsmiljö. 
Utbildningarna kommer att erbjudas till chefer 
på olika nivåer. För att betona betydelsen av de 
psykosociala aspekterna av arbetsmiljön har en 
handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön 
tagits fram för den gemensamma förvaltningen. 

Högskolan har under 2006 fördjupat samarbetet  
med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde 
gällande det så kallade IDAS-projektet. Samarbe-
tet ledde 2006 bland annat fram till en gemen-
sam konferens om kvinnligt ledarskap som alla 
kvinnliga anställda vid de tre lärosätena inbjöds 
till. Högskolorna avser att ta tillvara erfarenhe-
terna från projektet i det fortsatta samarbetet.

Högskolan har även implementerat ett nytt löne-  
och PA-system, Primula. Systemet ska utvecklas 
med fler moduler och ska därigenom kunna 
fungera som ledningsstödsystem vad gäller till 
exempel kompetensutveckling och sjukfrånvaro. 

För att ytterligare stärka arbetet inom strategisk 
kompetensutveckling, chef- och ledarskapsutbild-
ning och hälsofrämjande åtgärder, har högskolan 
under året inrättat en tjänst som personalstrateg.

Lokaler
Högskolan i Borås verksamhet är väl samlad i 
den centrala stadskärnan. På campusområdet 
ryms fem av sex institutioner, administrativa och 
tekniska avdelningar, studentkår samt Bibliotek 
& läranderesurser. Inom tio minuters promenad-
avstånd från lärosätet ligger järnvägsstationen och 
Borås Resecentrum. Genom sin centrala place- 
ring utgör Högskolan i Borås en tydlig och 
levande del av stadsmiljön. Textilhögskolan har 
sin placering i specialanpassade lokaler cirka 15 
minuters promenadväg från högskolans huvud-
campus.

Vid Högskolan i Borås finns god tillgång till fullt 
tekniskt utrustade hör- och lärosalar samt ända-
målsenliga seminarie- och grupprum. Dessutom 
finns det en HiTech-sal med 120 sittplatser som 
kan användas för ett mer interaktivt lärande och 
för distansutbildning. För större arrangemang 
finns en konferenslokal med 700 platser inom 
campusområdet. På högskolan finns även väl- 
utrustade och ändamålsenliga laboratorier, dator-
salar och övningslokaler. Lokalerna anpassas 
successivt.  
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Tabell 37: Lokaler

Läro- 
salar

Lab. o 
bibl.

Adm. 
lokaler

Övrigt Summa 

Totalt i Balder m2 5 551 3 220 7 055 11 671 27 497

Totalt i kv Sandgärdet m2 1 682 7 215 1 426 3 141 13 464

Totalt i kv Hästen m2 0 680 340 125 1 145

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

Totalt 8 507 16 329 9 960 16 787 51 583

I samband med ombyggnader förbättras konti-
nuerligt tillgängligheten för funktionshindrade. 
Samtliga högskolans lokaler beräknas vara handi-
kappanpassade 2009.  

Under året har det bland annat byggts ett nytt  
fysiklaboratorium och ytterligare ett lunchrum 
för studenter. Högskolan har under året lämnat 
en förhyrning omfattande 332 kvadratmeter.  
Under kolumnen övrigt i tabell 36 ingår tomma 
lokaler (1 370 kvadratmeter) som kommer att 
byggas om.

Tabell 36: Totalt hyrd yta

Hyrd yta (m2) 2006 2005 2004

Lärosalar 8 507 8 711 8 831

Lab. o bibl. 16 329 15 544 14 969

Adm. lokaler 9 960 10 340 11 768

Övrigt 16 787 16 530 16 545

Summa m2 51 583 51 125 52 113

Högskolans samtliga byggnader värms upp med 
fjärrvärme och kylbehovet tillgodoses med hjälp 
av fjärrkyla.

I nära anslutning till högskolans lokaler har Sju-
härads kommunalförbund, Borås Stad, Västra  
Götalandsregionen med flera byggt upp ett ut- 
vecklingscentrum: Espira Tillväxtcenter. I denna 
byggnad har högskolan under 2006 hyrt 1 125 
kvadratmeter för bland annat Centrum för  
Entreprenörskap och Affärsdesign (CEA).   

För högskolans framtida behov finns goda ex-
pansionsmöjligheter i nuvarande lokalers direkta 
närhet.

Bibliotek & läranderesurser
Bibliotek & läranderesurser betecknar ett för 
landet unikt koncept vad avser biblioteksverk-
samhet. Begreppet ”läranderesurser” visar på ett 
utökat ansvar genom att biblioteksverksamheten 
också inkluderar en avdelning för studentservice. 

Studentservice
Avdelningen för studentservice är en ny enhet 
som organisatoriskt hör till Bibliotek & lärande- 
resurser. Verksamheten samlar olika former av 
läranderesurser som stödjer studenterna under 
deras studietid och förbereder dem för ett kom-
mande arbetsliv. Studentservice har en viktig roll 
att genom olika stöd- och serviceinsatser öka 
möjligheterna för studenter från studieovana 
miljöer att lyckas med sina studier. 

Den centrala studievägledningen, samordningen 
av stöd till studenter med funktionshinder och 
studenthälsan med sjuksköterska, kurator och 
studentpräst har under året bytt organisatorisk 
hemvist från centrala förvaltningen till Bibliotek 
& läranderesurser. Även högskolans stipendieser-
vice är placerad på studentservice. Under 2006 
har också påbörjats uppbyggnaden av en karriär-
service där studenter ska få stöd och rådgivning i 
deras inträde på arbetsmarknaden. 

De internationella studenterna ökar 
i antal och för att förstärka stödet till 
denna studentgrupp har en interna-
tionell koordinator anställts under 
året. Inom verksamheten finns också 
studentsupport, en pedagogisk stöd-
funktion som sedan 1998 utvecklat 
en verksamhet med professionell 
handledning och stöd i svenska 
som andraspråk, engelska, läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi samt röst, 

tal och kommunikation. Vidare har det byggts 
upp en matte- och en datasupport, vilka drivs 
efter modellen ”studenter hjälper studenter”. En 
språkverkstad är under uppbyggnad. 

Nyutveckling och drift av verksamheten inom 
studentservice sker i nära samverkan med Stu-
dentkåren i Borås. 

Studiemiljö
De nya bibliotekslokalerna (cirka 6 000 kvadrat- 
meter) invigdes 2004. Bibliotek & läranderesur-
ser har öppet varje dag, tolv timmar om dagen 
under de flesta dagar. Därtill är databaser och  
andra typer informationstjänster tillgängliga 
dygnet runt. I de nya lokalerna finns drygt 800 
arbetsplatser och mer än 150 datorer liksom 
trådlöst nät för studenternas egna datorer. 

De nybyggda lokaler tillsammans med den höga 
servicenivån har inneburit att Bibliotek & läran-
deresurser utvecklats till en samlad studiemiljö 
för högskolans studenter. Genom generös tillgång 
till läsplatser och datorresurser har också institu-
tionernas behov av exempelvis egna grupprum 
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Tabell 38: Bestånd och tillväxt

2006 2005 2004

Totalt bestånd (tryckt) 155 424 153 556 150 227

Tillväxt (tryckt) 4 082 3 861 3 329

Löp tryckta tidskrifter 588 681 721

Elektroniska tidskrifter 8 600 5 652 6 657

Elektroniska böcker 2 575 1 663 1 391

Digitala medier i 
relation till totalt 
medieanslag 65% 51% 52%

Tabell 39: Högskolans totala omsättning/bibliotekets 
andel inkl och exkl. lokaler (tkr)

2006 2005 2004

Bibliotekets 
anslag 38 013 31 000 27 392

Lokalkostnad 15 416 13 656 9 600

Andel  
inkl. lokaler 8% 7% 6%

Andel  
exkl. lokaler 5% 4% 4%

och datorsalar minskats. Bibliotek & lärande- 
resursers utveckling till en samlad studiemiljö har 
också inneburit att verksamheten utgör en central 
studiesocial plats där olika studentgrupper kan 
mötas.  

Digital publicering
Under 2006 inleddes pilotdrift av ett digitalt ar-
kiv för akademiska publikationer vid Högskolan i 
Borås. Vid årsskiftet fanns över 700 publikationer 
registrerade i fulltextsformat. Därtill digitalisera-
des under året ett stort antal ljudinspelningar.

Medieförsörjning
Ett klassiskt mått på ett biblioteks storlek är an-
talet volymer i samlingarna. Detta mått har blivit 
allt mer irrelevant eftersom allt större andel av 
medierna förvärvas i elektroniskt format. 

Att Bibliotek & läranderesursers andel av den 
totala omsättningen ökar beror framför allt på  
de utökade ansvars- och servicefunktioner som 
studentservice har inneburit. 

Av tabell 38 framgår att de digitala mediernas  
andel av medieanslaget har ökat under 2006. 
Förutom en kontinuerlig ökning av de digitala 
medierna så beror ökningen på en satsning av 
inköp av äldre tidskriftspaket med fulltextartiklar 
i elektronisk form. Det stora antalet databaser 
och elektroniska medier innebär att Högskolan 
i Borås har tillgång till elektroniska resurser som 
ligger i nivå med universitetsbibliotekens.  

Kostnader för Bibliotek & läranderesurser  
i relation till högskolans omsättning
Kostnader för biblioteket redovisas nedan inklu-
sive och exklusive lokalkostnader i relation till 
lärosätets totala omsättning. 
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Finansiell
redovisning

Resultaträkning
Belopp (tkr) Not 2006 2005

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 395 486 366 115

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2 28 365 25 622

Intäkter av bidrag 37 551 38 233

Finansiella intäkter 3 2 171 890

Summa 463 573 430 860

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -274 563 -264 946

Kostnader för lokaler -72 759 -72 115

Övriga driftkostnader 5 -77 178 -62 801

Finansiella kostnader 6 -1 065 -850

Avskrivningar och 
nedskrivningar -17 828 -18 194

Summa -443 393 -418 906

Verksamhetsutfall 20 180 11 954

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 7 -28 -28

Transfereringar 8

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 4 108 1 738

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 396 373

Lämnade bidrag -4 504 -2 111

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9, 10 20 152 11 926
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Balansräkning
Belopp (tkr) Not 2006–12–31 2005–12–31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 675 234

Rättigheter och andra immateriella anläggn.tillgångar 11 675 234

Materiella anläggningstillgångar 50 041 52 384

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 9 575 12 259

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 40 466 39 681

Pågående nyanläggningar 14 0 444

Finansiella anläggningstillgångar 4 944 4 972

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 15 4 944 4 972

Fordringar 12 228 12 110

Kundfordringar 3 031 3 841

Fordringar hos andra myndigheter 9 119 8 218

Övriga fordringar 78 51

Periodavgränsningsposter 30 064 26 403

Förutbetalda kostnader 16 20 671 20 395

Upplupna bidragsintäkter 17 6 957 5 012

Övriga upplupna intäkter 18 2 436 996

Avräkning med statsverket 19, 20 -15 748 6 457

Kassa och bank 119 367 57 779

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 21 119 358 57 770

Kassa, postgiro och bank 9 9

SUMMA TILLGÅNGAR 201 571 160 339

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 53 604 33 418

Statskapital 22 5 034 5 000

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 15 -28

Balanserad kapitalförändring 10, 23 28 446 16 492

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9, 10 20 152 11 926

Avsättningar 3 881 8 113

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 24 3 881 8 113

Skulder m.m. 83 323 73 870

Lån i Riksgäldskontoret 25 45 240 41 190

Skulder till andra myndigheter 9 730 8 712

Leverantörsskulder 21 644 17 084

Övriga skulder 5 278 5 584

Depositioner 1 431 1 300

Periodavgränsningsposter 60 763 44 938

Upplupna kostnader 26 27 514 18 893

Oförbrukade bidrag 27 26 133 22 164

Övriga förutbetalda intäkter 28 7 116 3 881

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 201 571 160 339
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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 25 58 Högskolan i Borås:  
Grundutbildning (ramanslag) 0 377 685 0 0 0 377 685 361 937 15 748

001 Takbelopp (ram) 29 0 377 685 0 0 0 377 685 361 937 15 748

16 25 76 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 
(ramanslag) 193 33 549 0 0 -193 33 549 33 549 0

003 Högskolan i Borås (ram) 30 193 33 549 0 0 -193 33 549 33 549 0

Summa 193 411 234 0 0 -193 411 234 395 486 15 748

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel 0

Summa 0
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Belastning på anslaget för grundutbildning (tkr) År 2006

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande 
högskoleutbildning 

  1a. Under 2006 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2006 års 
        takbelopp enligt bilaga 2. 341 265

  1b. Eventuella decemberprestationer från 2005 som ryms inom takbeloppet. 2 313

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

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 18 359

Summa 361 937

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden 0

Summa anslagsbelastning grundutbildning1 361 937
1Beloppet ska överensstämma med summan för motsvarande anslag i anslagsredovisningen

Utbildningsområden A B C D E F G H I J

Utfall Utfall HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Beräknad Takbeloppet

Ersättn. Ersättn. Utfall Utfall HST HPR total enl RB

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

(tkr) (tkr) C+D+G+H

Humaniora 146 95 2 597 1 661 24 16 431 287 4 975

Juridik 187 127 3 324 2 229 0 0 0 0 5 552

Samhällsvetenskap 1 078 875 19 163 15 328 2 0 40 7 34 538

Naturvetenskap 594 409 26 652 15 799 12 2 535 59 43 044

Teknik 810 681 36 343 26 330 54 24 2 429 921 66 024

Vård 506 490 24 933 20 905 53 46 2 605 1 971 50 415

Medicin 223 181 12 299 12 136 16 15 869 1 021 26 325

Undervisning 812 719 26 104 27 208 0 0 0 0 53 312

Övrigt 481 395 17 878 11 938 225 163 8 390 4 930 43 136

Design 16 39 2 064 3 149 50 27 6 600 2 130 13 944

Summa 4 854 4 012 171 357 136 682 437 293 21 900 11 326 341 265 377 685

Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande
18 359 000 kronor.

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet 
med 36 420 000 kronor.  

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

2. Följande uppgifter ska fyllas i enligt regleringsbrevet 
för 2006. Mål för antalet helårsstudenter inom 
utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 1 640 . 
Utfall 1 471 .  

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.  
Totalt antal utbildade helårsstudenter 146 inom design.  
Högst får 66 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot 
utbildningsområdet naturvetenskap.         

3. Ersättning för kurser inom Nätuniversitetet som avräknas 
inom takbeloppet med normala ersättningsbelopp för 
respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter och 
helårsprestationer ska kunna redovisas inom Nätuniversitetet 
ska kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för 
nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Bilaga 1 till regeringsbeslut 2006–11–23, nr I:12

Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006–11–23, nr I:12
Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter
på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden 2006–01–01––2006–12–31.
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Bilaga 3 till regeringsbeslut 2006–11–23, nr I:12

Redovisning av grundutbildningen

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 377 685

Ev. ingående anslagssparande (tkr) 0

Summa (A) 377 685

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 313

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 341 265

Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 18 359

Summa (B)1 361 937

Summa (A–B)2 15 748
1Summan ska avse den totala ersättning lärosätet genomför 
produktion för, d.v.s. oberoende av om det 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 sparade helårsprestationer nedan.

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A–B) 15 748

Minskat med anslagssparande över 10% av takbeloppet3 0

Summa 15 748
3Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan 
regeringens godkännande.

Tabell. Sparade helårsprestationer

Ingående värde av sparande HPR (tkr)4 18 359

 - Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) under 2006 18 359

 + Ev. sparade HPR under 2006 (tkr)

Summa 0

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2006 (tkr) 0

Utgående värde av sparade HPR (tkr)5 0
4Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2005.
5Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2006.
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Resultaträkning per verksamhetsgren
Belopp (tkr) Grundläggande  

högskoleutbildning
Forskning & forskar- 
utbildning

Totalt

Grundutbildning  
enligt uppdrag i  

regleringsbrev

Uppdrags- 
utbildning

Ordinarie 
forskning 
& forskar- 
utbildning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 361 937 33 549 395 486

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 11 792 10 221 4 409 1 943 28 365

Intäkter av bidrag 16 579 1 226 19 646 100 37 551

Finansiella intäkter 2 171 2 171

Summa 392 479 11 447 57 604 2 043 463 573

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -218 107 -3 350 -51 838 -1 268 -274 563

Kostnader för lokaler -70 472 -760 -1 486 -41 -72 759

Övriga driftkostnader -56 502 -7 139 -12 928 -609 -77 178

Finansiella kostnader -1 064 -1 -1 065

Avskrivningar och nedskrivningar -15 333 -354 -2 093 -48 -17 828

Summa -361 478 -11 603 -68 346 -1 966 -443 393

Verksamhetsutfall 31 001 -156 -10 742 77 -20 180

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag -28 -28

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 2 107 927 1 074 4 108

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 396 396

Lämnade bidrag -2 107 -927 -1 470 -4 504

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 30 973 -156 -10 742 77 20 152
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Myndighetskapital
Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring) 48 598

- del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten -8

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 56

- del som avser donationsmedel 0

Summa A efter justeringar 48 646

B. Årets totala kostnader 443 393

- del som avser den avgiftsfinansierade verksamheten -12 243

- del som avser resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 0

- del som avser donationsmedel 0

Summa B efter justeringar 431 150

A i procent av B 11%

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhetsgren Balanserad 
kapital- 

förändring 
(A)

Årets 
kapital- 

förändring 
(B)

Summa 
(A+B)

Grundläggande högskoleutbildning 34 735 30 817 65 552

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 34 601 30 973 65 574

Uppdragsverksamhet 134 -156 -22

Forskning/forskarutbildning/ 
konstnärligt utvecklingsarbete

-6 289 -10 665 -16 954

Forskning och forskarutbildning -6 242 -10 742 -16 984

Uppdragsforskning -47 77 30



54

Årsredovisning 2006

Högskolan i Borås

Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2006

Resultatområde Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2004

Över-/ 
underskott 

2005

Intäkter 
2006

Kostnader 
2006

Över-/ 
underskott 

2006

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2006

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning -11 -407 17 722 18 458 -736 -1 154

Uppdragsforskning -13 10 1 455 1 468 -13 -16

Summa -24 -397 19 177 19 926 -749 -1 170

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet 0 0 290 290 0 0

Utfall 2006 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Resultatområde Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2004

Över-/ 
underskott 

2005

Intäkter 
2006

Kostnader 
2006

Över-/ 
underskott 

2006

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2006

Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning 20 114 10 221 10 377 -156 -22

Uppdragsforskning -41 -6 1 943 1 866 77 30

Summa -21 108 12 164 12 243 -79 8

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet 0 -139 253 397 -144 -283

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som 
disponeras är enligt regleringsbrev 
2006 49 447

Utfall 2006 för övriga inkomster som 
disponeras 55 670
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Redovisningsprinciper
Högskolans redovisning följer god redovisnings-
sed enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) före- 
skrifter till 2 kap. 5 § (FÅB) respektive allmänna 
råd till 6 § (FBF). Enligt regleringsbrev görs för 
universitet och högskolor undantag från bestäm-
melserna om avräkning i anslagsförordningen 
(1996:1189). Avräkning mot anslag och anslags- 
poster för medel som utbetalas till lärosätenas 
räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske i sam-
band med de månatliga utbetalningarna till res-
pektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

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

I regleringsbrevet görs för universitet och hög-
skolor undantag från bestämmelsen om att års- 
redovisningen ska innehålla redovisning av vä-
sentliga uppgifter enligt 2 kap. 4 § andra stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och  
budgetunderlag. Universitet och högskolor ska  
istället lämna uppgifter enligt bilaga 45 till regle-
ringsbrevet.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med 
anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en beräk-
nad ekonomisk livslängd på tre år eller längre de- 
finieras som anläggningstillgångar. Anläggnings-
tillgångar skrivs av linjärt över den bedömda eko- 
nomiska livslängden. Avskrivning räknas från 
den månad då tillgången tas i bruk. Härvid till-
lämpas följande avskrivningstider:

Datorer 3–5 år

Inredning 10 år

Transportmedel 5 år

Maskiner och inventarier 3–10 år

Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år

Förbättr.utg. på annans fastighet 5 år

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

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till de belopp som efter 
individuell prövning beräknas inflyta. Skulder 
är upptagna till de belopp som var kända vid 
brytdagen 10 januari 2007.

Brytdag och periodavgränsningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 
2006 har gjorts fram till 2007–01–10. Som 
periodavgränsningspost bokförs belopp översti-
gande 10 tkr.

Ändrade redovisningsprinciper
Riksrevisionen har i granskning av universitets 
och högskolors redovisning visat på brister i hur 
lärares arbetstider planeras, redovisas och följs 
upp. För att bättre möta revisionens krav redovi-
sar högskolan i årsredovisningen planeringsbalans 
per 2006–12–31 för lärares arbetstider. Lärare 
med positiv planeringsbalans per 2006–12–31  
redovisas som upplupen kostnad i balansräkning-
en. Ändringen innebär att upplupna kostnader 
för löner och arvoden ökar med 4 981 tkr.
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Notupplysningar
Noter till resultaträkning
Not 1. Intäkter av anslag
Högskolan har under 2006 inte kunnat avräkna hela 
det tilldelade anslaget för grundutbildning vilket leder 
till ett utgående anslagssparande på 15 748 tkr.

Not 2. Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

2006 2005

Avgifter enligt 3 § 
avgiftsförordningen 12 164 12 194

Avgifter enligt 4 § 
avgiftsförordningen 13 349 11 270

Offentligrättsliga avgifter 253 271

Andra ersättningar 2 599 1 887

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 28 365 25 622

Not 4. Kostnader för personal 2006 2005

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter 
enligt lag och avtal  
(S-kod 4111 och 4119) -182 995 -176 756

Not 5. Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader har under 2006 ökat med  
14 377 tkr jämfört med 2005. Det finns i huvudsak 
två förklaringar. Dels en ökad utbildningsvolym, dels  
att högskolan har lättat på de kraftiga besparings-
åtgärder som inleddes under 2003 och har verkat 
under 2004 och 2005.

Not 6. Finansiella kostnader 2006 2005

Ränta på lån  
i Riksgäldskontoret

-1 004 -815

Övriga räntekostnader -56 -34

Övriga finansiella kostnader -5 -1

Summa -1 065 -850

Not 7. Resultat från dotterföretag och intresseföretag
Resultatet avser andra verksamhetsåret 2005–01–
01––2005–12–31 för högskolans holdingbolag.

Not 9. Årets kapitalförändring 2006 2005

Grundutbildning

Ordinarie grundutbildning

 - anslag 31 507 18 243

 - avgifter -59 -308

 - bidrag -475 171

Summa ordinarie  
grundutbildning 30 973 18 106

Uppdragsutbildning

 - avgifter -156 114

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsutbildning -156 114

Forskning & forskarutbildning

Ordinarie forskning  
& forskarutbildning

 - anslag -9 254 -6 237

 - avgifter -1 092 0

 - bidrag -396 -51

Summa forskning  
& forskarutbildning

-10 742 -6 288

Uppdragsforskning

 - avgifter 77 -6

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning 77 -6

Summa årets  
kapitalförändring 20 152 11 926

Not 10. NeverLOST-konsortiet
Universitet och högskolor har bildat ett konsortium 
i syfte att samverka för att utveckla, förvalta och 
ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet NeverLOST. Konsortiets 
ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås 
och konsortiet ingår i högskolans redovisade 
myndighetskapital enligt följande specifikation:

2006 2005

Balanserad kapitalförändring 1 261 1 846

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen

-684 -585

Summa myndighetskapital 577 1 261

Jämförelsesiffrorna för 2005 har justerats jämfört 
med årsredovisningen 2005 där kapitalförändring 
enligt resultaträkningen felaktigt redovisades som  
1 846 tkr och balanserad kapitalförändring felaktigt 
redovisades som -441 tkr. 

Not 3. Finansiella intäkter 2006 2005

Ränta på räntekonto  
i Riksgäldskontoret

2 099 882

Övriga ränteintäkter 55 8

Övriga finansiella intäkter 17 0

Summa 2 171 890

Not 8. Transfereringar
Transfereringarna avser främst medel som erhållits 
från ESF-rådet via Arbetsmarknadsverket för 
kompetensutveckling av företag, men även medel 
som erhållits från VINNOVA för vidareförmedling 
till Lunds universitet och SP Sveriges Tekniska 

I årsredovisningen för 2005 var avgifter enligt 4 § av-
giftsförordningen felaktigt redovisade som 7 153 tkr.

Forskningsinstitut, och medel som erhållit från 
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning för 
vidareförmedling till Borås Stad.

Belopp i tkr där annat ej anges.
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Not 11. Immateriella  
anläggningstillgångar 2006 2005

Ingående balans 
anskaffningsvärde 234 0

Tillkommande tillgångar 563 234

Utgående balans  
anskaffningsvärde 797 234

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 0 0

Årets avskrivningar 122 0

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 122 0

Restvärde 675 234

Not 12. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet 2006 2005

Ingående balans 
anskaffningsvärde 33 471 27 940

Tillkommande tillgångar 1 650 5 531

Utgående balans  
anskaffningsvärde 35 121 33 471

Ingående balans 
ackumulerad avskrivning 21 212 17 412

Årets avskrivningar 4 334 3 800

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 25 546 21 212

Restvärde 9 575 12 259

Not 13. Maskiner, inven- 
tarier, installationer m.m. 2006 2005

Ingående balans 
anskaffningsvärde 129 559 131 505

Tillkommande tillgångar 14 314 8 302

Avgående tillgångar -5 831 -10 248

Utgående balans  
anskaffningsvärde 138 042 129 559

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 89 878 85 604

Årets avskrivningar 13 373 14 394

Avgående tillgångar -5 674 -10 120

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 97 577 89 878

Restvärde 40 465 39 681

Not 14. Pågående nyanläggningar
Posten pågående nyanläggningar per 2005–12–31 
avser upparbetade kostnader 444 tkr för investering 
i telefonväxel. Växeln hade inte tagits i bruk per 
2005–12–31.

Noter till balansräkning Not 15. Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regerings-
beslut 50 U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett 
holdingbolag. Högskolan i Borås Holding AB bildades 
2004–02–23 och under sitt andra verksamhetsår 
2005 visade bolaget en förlust på 28 tkr, vilken 
Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar 
i dotter- och intresseföretag i resultaträkningen för 
2006. Holdingbolagets dotter- och intresseföretag 
är per 2005–12–31 Inicia AB 100%, Action Caring 
Sweden AB 50%, Reaction R&D Center AB 33% och 
Good Solutions AB 15%. Under 2006 har Reaction 
R&D Center AB köpt upp Action Caring Sweden AB. 
Holdingbolagets ägande av Reaction R&D Center AB 
har minskat till 25%. Holdingbolaget har medverkat 
som grundare av stiftelserna ESPIRA tillväxtcenter i 
Sjuhärad och Drivhuset i Borås. 

Not 16. Förutbetalda  
kostnader 06-12-31 05-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 16 740 16 485

Övriga förutbetalda kostnader 3 931 3 910

Summa förutbetalda  
kostnader 20 671 20 395

Not 17. Upplupna  
bidragsintäkter 06-12-31 05-12-31

Bidrag från annan  
statlig myndighet 2 552 1 902

Icke-statliga bidrag 4 405 3 110

Summa upplupna  
bidragsintäkter 6 957 5 012

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbeta- 
de kostnader avseende 30 bidragsfinansierade projekt.  
De största upplupna bidragsintäkterna hör till projek- 
ten Bättre kompetensutveckling fas III, 1 417 tkr  
(finansierat av Västra Götalandsregionen), 
Kompetensutveckling@Kind fas II, 802 tkr  
(finansierat av Svenska ESF-rådet), 
Kompetensutveckling@Mark-fas II, 735 tkr  
(finansierat av Svenska ESF-rådet).

Not 18. Övriga 
upplupna intäkter 06-12-31 05-12-31

Upplupna avgiftsintäkter 
pågående projekt 1 772 979

Övriga upplupna intäkter 664 17

Summa övriga 
upplupna intäkter: 2 436 996

Posten upplupna avgiftsintäkter består av upparbetade 
kostnader avseende 17 avgiftsfinansierade projekt. 
Den största avgiftsintäkten hör till projektet Kartlägg-
ning av IT-stöd samt optimering av insamlingssystem 
i kommunal renhållning 423 tkr (finansierat av RVF 
Svenska renhållningsföreningen).
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Not 19. Avräkning med 
statsverket 2006 2005

Ingående balans 6 457 0

Avräknat mot statsbudgeten:

 - Anslag 395 486 366 115

 - Inkomsttitlar 0 0

Avräknat mot 
statsbudgeten totalt 395 486 366 115

Avräknat mot statsverkets 
checkräkning:

 - Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto -417 691 -359 658

 - Medel från räntekonto som 
tillförts inkomsttitel 0 0

Avräknat mot statsverkets 
checkräkning totalt -417 691 -359 658

Utgående balans -15 748 6 457

Not 20. Avräkning med statsverket,  
specifikation av skuld
Skuld -15 748 tkr avser mellanskillnaden mellan 
högskolans takbelopp 377 685 tkr för grund-
utbildning anslag 16 25 58 001 och genomförda 
helårsstudenter och helårsprestationer under 2006 
341 265 tkr, decemberprestationer från 2005  
2 313 tkr samt sparade helårsprestationer från 
tidigare år 18 359 tkr.

Not 21. Behållning ränte-
konto i Riksgäldskontoret 06-12-31 05-12-31

Anslagsmedel 84 039 29 010

Avgifter 7 130 3 891

Bidrag från annan statlig 
myndighet 13 145 8 370

Depositioner 1 431 1 300

Övriga icke-statliga bidrag 12 989 13 794

NeverLost-konsortiet 624 1 405

Summa behållning 
räntekonto 119 358 57 770

varav kortsiktigt 
likviditetsbehov 35 986 29 170

De viktigaste faktorerna för saldots utveckling är 
högskolans resultat, förändring av avräkning med 
statsverket, oförbrukade bidrag och förutbetalda 
avgiftsintäkter.

Specificeringen av behållningen per 2005-12-31 har 
justerats jämfört med årsredovisningen 2005 genom 
att övriga medel 1 995 tkr har fördelats mellan 
NeverLost-konsortiet och anslagsmedel. Kortsiktigt 
likviditetsbehov avseende 2005-12-31 har justerats 
med 9 848 tkr avseende nettolönebetalning januari.

Not 22. 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 23. Balanserad kapital-
förändring

06-12-31 05-12-31

Ordinarie grundutbildning 34 601 16 467

Uppdragsutbildning 134 20

Ordinarie forskning  
och forskarutbildning -6 242 46

Uppdragsforskning -47 -41

Summa 28 446 16 492

Not 24. Avsättningar för 
pensioner och liknande 
förpliktelser

06-12-31 05-12-31

Avsättning för delpensioner 1 221 1 322

Avsättning för 
verksamhetsförändringar 1 927 5 406

Övriga avsättningar 733 1 385

Summa 3 881 8 113

Årets avsättningar är 463 tkr och årets utbetalningar 
är 4 695 tkr.

Not 25. Lån i Riksgälds-
kontoret 2006 2005

Ingående balans 41 190 48 601

Under året nyupptagna lån 22 838 9 274

Årets amorteringar -18 788 -16 685

Utgående balans 45 240 41 190

Beviljad låneram 70 000 70 000

Beviljad kreditram  
på räntekontot 38 076 35 962

Not 26. Upplupna  
kostnader

06-12-31 05-12-31

Upplupna löner 
och arvoden 15 342 7 891

Upplupna semesterlöner 9 734 8 679

Övriga upplupna kostnader 2 438 2 323

Summa upplupna  
kostnader:

 
27 514

 
18 893

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna 
kostnader består av upplupna löner utbetalade i 
januari 2 699 tkr, upplupna löner enligt löneavtal 
7 076 tkr, inarbetad komptid och flexsaldo per 
2006–12–31 578 tkr, periodisering av lärares 
planeringssaldon per 2006–12–31 4 981 tkr, övriga 
periodiserade lönekostnader 8 tkr.
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Not 27. Oförbrukade bidrag 06-12-31 05-12-31

Bidrag från annan statlig 
myndighet

13 144 8 370

Icke statliga bidrag 12 989 13 794

Summa oförbrukade bidrag: 26 133 22 164

Posten oförbrukade bidrag 26 133 tkr består 
av saldot av 86 bidragsfinansierade projekt. 
De största oförbrukade bidragen hör till 
projekten Utvecklingslaboratorium 3 496 tkr 
(finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning), 
Programmet för Bibliotek, IKT och lärande 
2 571 tkr (finansierat av KK-stiftelsen), 
Skolbiblioteksutveckling-mångfaldskommuner 2 000 
tkr (finansierat av Myndigheten för skolutveckling), 
Kombinationsutbildning 1 373 tkr (finansierat av 
CSN), SecureFlow05 – att säkra godsflöden mot 
angrepp 1 113 tkr (finansierat av Vinnova), Professor 
Polymerteknologi 1 037 tkr (finansierat av Stiftelsen 
Föreningssparbanken i Sjuhärad).

Not 28. Övriga  
förutbetalda intäkter 06-12-31 05-12-31

Förutbetalda avgiftsintäkter 
pågående projekt 6 947 3 771

Övriga förutbetalda intäkter 169 110

Summa övriga 
förutbetalda intäkter: 7 116 3 881

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 
består av saldot för 21 avgiftsfinansierade projekt. 
De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till 
projekten Fastighetsmäklarutbildning 1 563 tkr 
(finansierat av företag), Länsarbetsnämnden Komut 
II, 1 016 tkr (finansierat av Länsarbetsnämnden), 
ÄldreVäst 957 487 tkr (finansierat av Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad).

Not 29. Anslag 16 25 58 001
Högskolan har under 2006 inte kunnat avräkna hela 
anslaget det tilldelade anslaget för grundutbildning
vilket leder till ett utgående anslagssparande på  
15 748 tkr.

Not 30. Anslag 16 25 76 003
Högskolan fick enligt regleringsbrevet inte avräkna 
hela anslaget år 2005. 193 tkr redovisades som 
ett anslagssparande. Beloppet är indraget 2006 
och inbetalat till statsverkets checkräkning enligt 
regleringsbrev.

Noter till anslagsfinansiering
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Tilläggsupplysningar
Uppgifter om styrelsen enligt 
7 kap. 2§ FÅB gällande er-
sättning m.m. till styrelse och 
ledande befattningshavare
I beloppen ingår ersättningar till styrelseleda- 
möter och ledande befattningshavare, som 
utbetalats av Högskolan i Borås under år 2006. 
Följande belopp har utbetalats:

Allmänna företrädare Tkr
Andersson, Roland 22
Bankvall, Claes  22
Blom, Stig-Arne  22
Hellsvik, Gun, ordförande 50
Kjörnsberg, Solveig 22
Lenberg, Lise-Lotte 22
Lindgren, Else-Marie 22
Olsson, Berit  22

Företrädare för studenterna
Hallnäs, Hanna  22
Pirs, Mikael  11
Spogardh, Sebastian 22
Stenström, Hans  11

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

Björk, Hans
Kylemark, Mimmi
Westerlund, Bo

Ledande befattningshavare
Till rektor Lena Nordholm utgår lön och  
skattepliktiga förmåner med 856 tkr.

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

Redovisning av styrelseledamöters  
och ledande befattningshavares övriga 
styrelseuppdrag

Andersson, Roland Regionstyrelsens ord- 
   förande Västra Göta- 
   landsregionen, FSB  
   Stiftelsen Sjuhärad, 
   Stiftelsen West  
   Sweden.

Bankvall, Claes  Eurolab, Earto   
   European Associ- 
   ation of research   
   and technolgy   
   Organizations,  
   Bundesanstalt Für  
   Materialforschung  
   und Prühfung, SIK  
   – Institutet för  
   Livsmedel och Bio - 
   teknik AB, YKI  
   Ytkemiska Institutet.

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

Hellsvik, Gun  Styrelseordförande i
   Patent och Registre-
   ringsverket, Arbets-
   givarverket (t.o.m.  
   maj 2006), SAFE
   International AB.

Kjörnsberg, Solveig SP – Styrelsen AB,  
   Borås Stadshus AB.

Lenberg, Lise-Lotte Inga övriga uppdrag.

Lindgren, Else-Marie Inga övriga uppdrag.

Olson, Berit  Ledamot SIDA:s   
   verksledning, SIDA:s
    forskningsnämnd,  
   Livsmedelsekono-  
   miska institutet.
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Väsentliga ekonomiska uppgifter
2006 20051 20041 20031 20021

Grundutbildning

Antal HST inkl. uppdragutbildning 5 431 5 137 5 505 6 128 5 724

- andel kvinnor 71% 70% 70% 69% 68%

- andel män 29% 30% 30% 31% 32%

Antal HPR inkl. uppdragsutbildning 4 426 4 365 4 824 5 193 4 712

Forskarutbildning2

Antal nyantagna doktorander 15 11 8 15 20

- andel kvinnor 60% 40% 82% 50% 79%

- andel män 40% 60% 18% 50% 21%

Antal doktorander totalt >10% aktivitet 107 107 129 115 109

- andel kvinnor 57% 60% 57% 55% 53%

- andel män 43% 40% 43% 45% 47%

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 48 46 46 38 28

Antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Antal doktorexamina 7 13 8 4 3

Antal licentiatexamina 4 7 5 4 0

Personal; lärare

Antal lärare totalt (årsarb.) 277 284 310 342 315

- andel kvinnor 51% 49% 49% 51% 50%

- andel män 49% 51% 51% 49% 50%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 104 89 82 76 64

- andel kvinnor 37% 39% 36% 32% 30%

- andel män 63% 61% 64% 68% 70%

Antal professorer (årsarb.) 19 19 20 17 9

- andel kvinnor 34% 38% 40% 37% 36%

- andel män 66% 62% 60% 63% 64%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 464 431 425 413 393

Grundutbildning (mnkr) 404 375 365 357 348

- andel anslag 90% 89% 89% 89% 89%

- andel externa intäkter 10% 11% 11% 11% 11%

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 60 56 60 56 45

- andel anslag 56% 57% 53% 55% 58%

- andel externa intäkter 44% 43% 47% 45% 42%

Kostnader totalt (mnkr) 443 419 425 430 399

- andel personal 62% 63% 62% 63% 60%

- andel lokaler 16% 17% 17% 14% 15%

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 411 1 408 1 357 1 334 1 311

Balansomslutning (mnkr), varav 202 160 137 148 167

- oförbrukade bidrag 26 22 18 12 14

- årets kapitalförändring 21 12 0 -17 -6

- myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 54 33 21 21 38

1På grund av att Högskolan i Borås under 2006 bytt PA- och lönesystem redovisas Högskoleverkets uppgifter för 2002–2005.
2Högskolan i Borås bedriver forskarutbildning genom avtal. De doktorander som inte omfattas av dessa avtal är inskrivna vid andra 
lärosäten. 
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Underskrifter
Styrelsen för Högskolan i Borås 
beslutar fastställa årsredovisningen 
för verksamhetsåret 2006.

Borås den 19 februari 2007

Lena Nordholm              Roland Andersson  Claes Bankvall
Rektor (myndighetschef)  Styrelseordförande

Stig-Arne Blom     Lise-Lotte Lenberg  Solveig Kjörnsberg

Berit Olsson    Else-Marie Lindgren  Urban Kjulin  

Elena Maceviciute   Marianne Strömberg  Hanna Hallnäs

Sebastian Spogardh  Hans Stenström
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