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Sammanfattning	i	siffror

Högskolan  
i siffror

Ekonomi
Totalt redovisar Högskolan i Borås en omsättning 
på 473 880 tkr för 2007. Sammantaget för samt-
liga verksamhetsgrenar redovisar högskolan ett 
negativt resultat på 1 492 tkr. Det negativa resul-
tatet grundar sig på att högskolans styrelse under 
2007 avsatt myndighetskapital för en satsning på 
utbildning och forskning. Högskolans myndig-
hetskapital, exklusive statskapital, uppgick vid 
utgången av 2007 till 47 134 tkr.

Personal
Högskolan hade 636 anställda 2007. Av dessa var 
58 % kvinnor. Högskolan hade 30 professorer 
och av dessa var 11 kvinnor. 

Grundutbildning
Totalt omfattade Högskolan i Borås grundlägg-
ande högskoleutbildning 5 637 helårsstudenter 

(HST) och 4 547 helårsprestationer (HPR) 
under 2007. Inom ordinarie högskoleutbildning 
redovisar högskolan 5 529 HST respektive 4 457 
HPR. Naturvetenskaplig och teknisk utbildning 
omfattade 1 633 HST. Antalet avlagda examina 
under 2007 var totalt 1 427. Verksamhetsgrenar-
na grundläggande högskoleutbildning inklusive 
uppdragsutbildning omsatte 405 323 tkr och 
visade ett positivt resultat på 7 649 tkr.

Forskning	och		
forskarutbildning
Under 2007 hade Högskolan i Borås totalt 113 
forskarstuderande, varav 69 var kvinnor. Under 
året genomfördes sju disputationer. Verksamhets-
grenarna forskning och forskarutbildning inklus-
ive uppdragsforskning, redovisar en omsättning 
på 68 557 tkr och ett negativt resultat på 9 141 
tkr.
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Ett	historiskt	år	för	högskolan
Rektor 

har ordet Högskolan i Borås firade 2007 sitt 30-års-
jubileum. Ser man tillbaka på vad som hänt 
sedan 1977, så är det en fantastisk utveckling vi 
har varit med om. Från något hundratal stud-
enter har utbildningsverksamheten växt till att 
omfatta över 12 000 registrerade studenter! 
Också forskningen har expanderat kraftigt. Vi 
har idag nationellt ledande profilområden och 
dessutom en rad starka forskningsprogram på 
våra sex institutioner. I samband med hög-
skolans jubileumsfirande i slutet av oktober fick 
vi möjlighet att visa upp delar av denna verksam-
het för allmänhet, media och kollegor från andra 
högskolor. 

Min utgångspunkt för jubileumsåret 2007 var att 
året inte bara skulle präglas av festligheter, utan 
också ge oss ett naturligt tillfälle att reflektera 
över högskolans framtid i ljuset av dess historia. 
I ett nytt strategidokument, som bär namn efter 
högskolans devis Vetenskap för profession, för-
djupas den utbildnings- och forskningsideologi 
som beskrivs i vår ansökan från 2005 om status 
som professionsuniversitet. Detta dokument låg 
till grund för den forsknings- och utbildnings-
strategi för perioden 2009-2012 som Högskolan 
i Borås lämnade in till regeringen i december 
2007.

I våra strategidokument tydliggör vi att det finns 
behov av att vidareutveckla utbildning och
forskning inriktad mot särskilda professions-
områden. Detta ska ske i samverkan med 
professionsföreträdare, ett partnerskap som är 
själva grundbulten i högskolans verksamhetsidé. 
Till de nyskapande tankar som presenteras i 
”Vetenskap för profession”, hör lanseringen av ett 
gemensamt förhållningssätt för forskningen vid 
Högskolan i Borås. Vi använder benämningen 
Integrerad design; ett begrepp som ger uttryck för 
behovet av tvärvetenskaplighet och av samverkan 
mellan akademin och det omgivande samhället.

När jag på försommaren talade till alla anställda 
vid Högskolan i Borås stack jag ut hakan genom 
att hävda att vi tillhör de bästa i klassen bland de 
tretton högskolor som grundades genom hög-
skolereformen 1977. En lång rad framgångar 
under 2007 har gett mig rätt: 

• Vi lyckades väl med studentrekryteringen och 
ökade med 21 % i jämförelse med hösten 
2006. 

• Vi har befäst vår ställning som en mångfaldens 
högskola, respekterad för vårt arbete med att 
bredda rekryteringen.

• Vi har en stabil ekonomi som möjliggör strate-
giska satsningar.

• Flera av våra forskare har erhållit stora externa 
bidrag.

• Nyskapande samverkansprojekt såsom Waste 
Refinery och Smart Textiles har utvecklats och 
rönt stor uppmärksamhet såväl i forskarkretsar 
som i samhället i övrigt.

• Vi fick examensrättigheter för masterutbildning 
inom två olika huvudområden: Biblioteks- 

 och informationsvetenskap samt Energi- och 
 materialåtervinning. Därutöver fick vi generella 

masterrättigheter inom det konstnärliga 
 området.
• Vi har fått goda betyg i Högskoleverkets ut-
 värderingar och såväl vår sjuksköterskeutbild-

ning som vår designutbildning, har lyfts fram 
som nationellt ledande. 

• Vi har också fått dokumenterat att våra stud-
enter har en hög grad av anställningsbarhet. 
Flera år i rad har vi tillhört den absoluta 

 Sverigetoppen på detta område. Särskilt gläd-
jande är att Högskoleverket ser ett samband 
mellan att våra studenter snabbt får arbete och 
vår profil som professionslärosäte.

 
Våra framgångar har säkert att göra med att vi 
är ett av landets mest profilerade lärosäten och 
att våra idéer ligger i tiden. Vårt arbete för att bli 
Sveriges första professionsuniversitet ansluter till 
en internationell utvecklingstrend med en mer 
samhälls- och arbetslivsorienterad högre utbild-
ning och forskning. 

När utredningen ”Resurser för kvalitet” presen-
terades i november visade sig professionsuniver-
sitet vara en av de modeller som utredaren Dan 
Brändström vill se i morgondagens högskoleland-
skap. Han har på en direkt fråga svarat att han i 
utredningsarbetet inspirerats av verksamheten vid 
Högskolan i Borås. 
   
Våra framgångar som högskola under 2007 är 
den bästa födelsedagspresent man kan önska sig, 
och vi står nu starkt rustade för det fortsatta 
profileringsarbetet och de strategiska satsningar 
som väntar under 2008.

Lena Nordholm
Rektor
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Studentkåren 
har ordet

På	väg	mot	bättre
studentinflytande
År 2007 har varit ett positivt år för Högskolan 
i Borås. Sjuksköterske- och textilutbildningarna 
har blivit omnämnda som goda exempel på bra 
utbildningar vid nationella utvärderingar. Stu-
denterna från Borås placerar sig åter högt när det 
gäller att snabbt få arbete efter studierna i Hög-
skoleverkets årliga mätning. Ett högt söktryck 
till utbildningarna där många studenter väljer 
Högskolan i Borås för sina studier och att hög-
skolan lyfts fram som ett föredöme för breddad 
rekrytering är ytterligare pluspoäng. Den snabba 
utvecklingen har emellertid ställt högskolan 
inför ett antal utmaningar, bland annat i form 
av ökat behov av praktikplatser, ändamålsenliga 
tentamens- och lärosalar samt brist på student-
boenden. Studentkåren är dock övertygad om 
att dessa frågor kommer att vara viktiga inslag i 
högskolans framtida arbete.

Två viktiga projekt under året har varit arbetet 
med att fullfölja implementeringen av Bologna-
strukturen i utbildningarna och arbetet med 
högskolans strategiska plan. I dessa projekt och 
i hela högskolans organisation har de över 150 
studentrepresentanter Studentkåren i Borås 
organiserar bidragit med ett studentperspektiv 
och en direkt koppling till högskolans kärnverk-
samhet, utbildningen.
 
Som studentrepresentant är föreläsningar, littera-
turstudier, projektarbeten och tentor den dagliga 
verksamheten. Engagemanget och arbetet som 
studentrepresentant är något som frivilligt axlas 
utöver studierna till skillnad från högskolans 
personal. Studentrepresentanterna har därför inte 
samma utgångsläge som högskolepersonalen. 
Detta medför att studentrepresentanter ofta be-
finner sig i ett kunskapsmässigt underläge
gällande högskolans struktur och formalia, vilket 
gör det svårare att framhäva ett studentperspektiv.  

Att förbereda och stötta studentrepresentanterna 
är således nödvändigt för att få en god student-
representation, men också ett sätt för högskolan 
att få större utbyte av deras insats. Historiskt sett 
har Studentkåren i Borås stått för förberedelserna 
och stöttningen av studentrepresentanterna. Ut-
bildningar har organiserats för studenterna och 
en kontinuerlig kontakt har funnits mellan ideellt 
arbetande studenter och de arvoderade student- 
erna i kårstyrelsen. Under 2007 har Högskolan i 
Borås och Studentkåren i Borås vidareutvecklat 

detta arbete. Dels deltog studentrepresentanterna 
i högskolans styrelse vid ett upptaktsseminarium 
för styrelseledamöterna, dels startades en special-
utvecklad kurs för studentrepresentanter. Detta 
har gett studentrepresentanterna en ökad för- 
ståelse för den värld i vilken de verkar och däri-
genom gett dem bättre verktyg för att förbättra 
högskolan. Även om detta varit steg i rätt rikt-
ning finns det mer att göra för att förbereda och 
stötta studentrepresentanterna. Tydliga beskriv-
ningar av vad som förväntas, både i arbetsmängd 
och i arbetssätt, samt gedigna uppstartsgenom-
gångar för alla studentrepresentanter vore en 
god fortsättning på den inslagna vägen. Ett ökat 
engagemang från högskolans sida är önskvärt, 
särskilt om kårobligatorieutredningen innebär en 
minskning av studentkårens resurser.  

Studentinflytande innebär dock mycket mer än 
representanter i högskolans organ. Ett mycket 
viktigt inflytande, men kanske också det svåraste 
är dialogen mellan lärare och student i det dag-
liga studiearbetet. På en högskola är det därför 
viktigt att det finns forum för studenter och 
föreläsare att mötas för diskussioner och idéut-
byte. Därigenom skapas ett dynamiskt och starkt 
inflytande och en studentvänlig mentalitet som 
genomsyrar hela organisationen. För Högskolan 
i Borås återstår en del arbete innan en sådan 
miljö har skapats. En tydlig problematik är att 
studenter och lärare rör sig i olika miljöer vilket 
försvårar en öppen dialog.

Med ett ökat stöd från högskolans sida till de 
studenter som lägger ned kraft och tid i arbetet 
med att utveckla verksamheten ser studentkåren 
ljust på framtiden. En fristående aktiv studentkår 
med engagerade studenter är en förutsättning för 
en levande och framgångsrik högskola.      
    

Lars Hedegård
Kårordförande 2007-2008
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Året 
som gått

2007	ett	jubelår	
Med flera olika aktiviteter uppmärksammades 
högskolans 30-årsjubileum under det gångna 
året. Festligheterna inleddes den 11 juni med 
ett sommarkalas för all personal. I slutet av 
augusti samlades högskolans tidigare rektorer 
och gav sin bild av högskolans historia under 
en informationsdag. Jubileet avslutades med 
ett öppet hus den 24 oktober för lärare, stud-
enter, alumner och allmänhet. Dagen fylldes 
av information om högskolans forskning och 
utbildning. Bland föreläsarna märktes bland 
annat universitetskansler Anders Flodström som 
talade om utvecklingen inom universitets- och 
högskolevärlden.

Ny	styrelse	vid	högskolan
I maj 2007 höll högskolans nya styrelse sitt första 
möte. Ny ordförande är Maria 
Leissner, demokratiambassadör 
och f.d. partiordförande för 
Folkpartiet. 

– Jag är mycket imponerad 
av högskolans ambitioner och 
kreativitet. Jag ser fram emot 
att kunna vara med och driva 
på för att Högskolan i Borås 
ska bli Sveriges första professionsuniversitet, sa 
Maria Leissner i samband med utnämnandet.

Etanolsvamp	föll	många	
i	smaken
Högskolans professor Mohammad Taherzadeh 
forskning rönte stor uppmärksamhet i press och 
media under i stort sett hela året. Hans forskar-
team vid Institutionen Ingenjörshögskolan har 
upptäckt en så kallad trådbildande svamp som 
bildar etanol mer effektivt än bagerijäst. 

Gott	betyg	till	högskolan
Utbildningarna vid Högskolan i Borås klarar sig 
bra i Högskoleverkets granskningar. I en rapport 
som presenterades under våren summeras sex års 
granskningar av högskoleutbildningar. 

– Sammanställningen bekräftar att våra ut-
bildningar är bra och att vårt kvalitetsutvecklings-
arbete ger resultat, sa Jörgen Tholin, vicerektor 
vid Högskolan i Borås.

Nationellt	föredöme	när	det	
gäller	breddad	rekrytering
I juni fick Högskolan i Borås ytterligare beröm 
av Högskoleverket, som på regeringens uppdrag 
utvärderat arbetet med breddad rekrytering till 
grundutbildningen på högskolor och universitet. 
Inte minst högskolans arbete med professions-
konceptet Vetenskap för profession beskrivs i positiva 
ordalag. Rekrytering av nybörjarstudenter med 
arbetarbakgrund eller med utländsk bakgrund, 
lyfts också fram i utvärderingen. Även högskolans 
alumnarbete får beröm. 

Viktiga	masterexamens-	
rättigheter	
I juni beslutade också Högskoleverket att 
Högskolan i Borås får utfärda masterexamen 
inom följande huvudområden: Biblioteks- och 
informationsvetenskap och Energi- och material-
återvinning. Tidigare under året erhöll Högskolan 
i Borås också generella masterrättigheter inom 
det konstnärliga området.  

– Det är högskolans starkaste utbildnings- och 
forskningsområden, som nu ges ett erkännande i 
form av masterrättigheter, berättade högskolans 
rektor Lena Nordholm. 

Den 21 augusti samlades fyra av högskolans rektorer för att berätta om sina minnen under de trettio år som gått. Från vänster: Said Irandoust, Anders Fransson, Lena Nordholm och Nils-Bertil Faxén.
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Nio	nya	professorer	installerade
I slutet av september installerades nio nya pro-
fessorer vid Högskolan i Borås. 

De fyra kvinnliga och fem manliga professor-
erna installerades i Carolikyrkan. Satsningen på 
nya professorer utgör ett viktigt steg för hög-
skolans utveckling av forskningsverksamheten.

Flera	topplaceringar
Högskolan i Borås hamnade också i den absoluta 
nationella toppen när Högskoleverket redovisade 
statistik över anställningsbarheten för examinerade 
studenter från olika lärosäten. Bland lärosäten 
med allmän inriktning har Högskolan i Borås det 
högsta sysselsättningstalet i Sverige. 

I november presenterade Sydsvenska Handels- 
kammaren en rapport som rankar Sveriges uni-
versitet och högskolor. Högskolan i Borås place-
rade sig högt. Av trettio rangordnande högskolor 
och universitet kom Högskolan i Borås på plats 
elva. Resultatet är gott särskilt om man beaktar 
att de lärosäten som låg framför högskolan var ett 
antal specialistlärosäten och landets mest resurs-
starka universitet. 

Kommunbesök	stärker	
samarbetet
Nya dörrar har öppnats för samverkan mellan 
högskolan, bygdens företag och kommuner. 
Det är resultatet efter de sju kommunbesök som 
högskolans ledning gjort under 2007.

Intresset för högskolan var stort vid samtliga 
kommunbesök både från lokalt näringsliv,
kommunledning och gymnasieskolor.

Högskolan	lägger	grunden	för	
smart	utveckling
Smart Textiles är ett nytt utvecklingsområde som 
håller på att förändra textilindustrin i grunden. 
Det handlar om textilt integrerad bärbar tekno-
logi där det textila materialet har tillförts smarta 
funktioner. Smart Textiles vid Högskolan i Borås 
är ett gott exempel på när akademi, samhälle 
och näringsliv genom målinriktat samarbete når 
framgång. I konkurrens med drygt 80 projekt 
om utvecklingspengar från Vinnova har Smart 
Textiles gått till final. 

Stort	EU-projekt	undertecknat
I december skrev högskolans rektor Lena Nord-
holm på slutkontraktet till ett stort EU-finan-
sierat forskningsprojekt, Substaining Heritage 
Access through Multivalent ArchiviNg (Shaman). 
Tillsammans med 18 andra universitet i Europa 
och USA ska Högskolan i Borås och forskarna
på Institutionen Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan lösa problemet 
med att långsiktigt arkivera CD-skivor, video-
band och digitala böcker. Högskolan i Borås 
är det enda svenska lärosätet som ingår i forsk-
ningsgruppen. Totalt får forskningsgruppen 72 
miljoner kronor varav 5 miljoner kronor av dem 
går till forskarna vid Högskolan i Borås.

Smart Textilies är ett prioriterat forskningsområde i
regionen och samlar forskare och tekniker inom området. 

Högskolans nyinstallerade professorer, bakre raden från vänster: Bengt Persson, Kim Bolton, Johan Herlitz, Heikki Mattila, Torgny Otto-
sson. Främre raden från vänster: Maria Nyström, Margret Lepp, Lena Nordholm (rektor), Terese Bondas och Diane H. Sonnenwald.
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Organisation

Högskolans högsta beslutande organ är styrelsen. 
Myndighetschef är rektor med prorektor som
ställföreträdare. För att skapa en effektiv led-
ningsfunktion har rektor utsett en vicerektor för
grundutbildning och en utvecklingsdirektör. 
Prorektor har ansvar för forskning, doktorsut-
bildning samt kvalitetsutveckling. För högskolans 
strategiska ledning är ett ledningsråd knutet till 
rektor, där studenter och representanter för olika 
ledningsfunktioner är företrädda. På ledningsnivå 
har ett Advisory Board med representanter från 
det lokala och regionala näringslivet samt ett 
Junior Board bestående av elever från Sjuhärads-
bygden inrättats. 

Den gemensamma förvaltningen (GF) leds av en 
förvaltningschef. Högskolan i Borås har tre sär-
skilda organ, Forsknings- och utbildningsnämn-
den (FoU-nämnden), Lärarutbildningsnämnden 
(LUN) samt Nämnden för konstnärligt utveck-
lingsarbete (NKU). Till nämndernas ansvar hör 
bland annat samordning och kvalitetssäkring av 
högskolans utbildnings- och forskningsverksam-
het inom respektive ansvarsområde. De särskilda 
organen har tillsatt utskott som ansvarar för 
tillämpning av högskolans anställningsordning 
samt samordning av högskoleövergripande 
forskarutbildningsinsatser. Enheten Bibliotek 
& läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås 

CIVFörkortningar
BHS   = Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

BLR   = Bibliotek & läranderesurser

CIV   =  Centrum för introduktion och validering

CLU   =  Centrum för lärande och undervisning

FOU   = Forsknings- och utbildningsnämnden 

GF   = Gemensamma förvaltningen

HC/AE    =  Högskolegemensamma centra/Arbetsenheter

Styrelse
Rektor

FOU LUN NKU

BHS IDA PED IH THS VHB GF BLR HC/AE

CLU

Organisationsskiss

IDA   = Institutionen för data- och affärsvetenskap

IH   = Institutionen Ingenjörshögskolan

LUN   = Lärarutbildningsnämnden

NKU   = Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete

PED   = Institutionen för pedagogik

THS   = Institutionen Textilhögskolan

VHB   = Institutionen för vårdvetenskap
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utgör en samlad studiemiljö för högskolans stud-
enter och forskare. Till Bibliotek & lärande-
resurser har knutits och utvecklats ett antal
viktiga pedagogiska stöd- och servicefunktioner.

Indelning	i	verksamhetsgrenar
Högskolan i Borås verksamhet bedrivs inom 
verksamhetsgrenarna: grundläggande högskole- 
utbildning, från och med 1 juli benämnt ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå, samt 
forskning och utbildning på forskarnivå. Utbild-
ning och forskning bedrivs vid Högskolan i Borås 
sex institutioner. Varje institution kännetecknas 
av en egen vetenskaplig och professionsinriktad 
profil. Vid samtliga institutioner finns en institut-
ionsstyrelse med extern ordförande och externa 
ledamöter från relevanta professionsområden.

Institutionen	Biblioteks-	och	informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan	(BHS)
Institutionens utbildning och forskning fokuserar 
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 forskarutbildning 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

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

Institutionen	Ingenjörshögskolan	(IH)
Institutionen erbjuder högskoleingenjörs-,  
magister- och masterutbildningar inom ett stort 
antal teknikområden. Flertalet magister- och 
masterprogram 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 Forsknings-
institut inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen	för	pedagogik	(PED)
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.

Institutionen	Textilhögskolan	(THS)
Institutionen Textilhögskolan har en position 
som nationellt centrum för textil utbildning, ut-
veckling och forskning. Vid institutionen bedrivs 
kortare och längre utbildningar upp till magister- 
respektive masternivå inom i princip samtliga 
textila huvudområden: design, ekonomi, teknik 
och textilt hantverk. Vid institutionen finns 
unika resurser i form av verkstäder, maskinpark 
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 internationellt stark  
forskningsposition. 

Institutionen	för	vårdvetenskap	(VHB)
Institutionens huvudsakliga inriktning är 
sjuksköterskeutbildning. Dessutom erbjuder 
institutionen ett brett urval av specialistsjuk-
sköterskeutbildningar samt kurser och uppdrags-
utbildningar inom vård och omsorg. Ämnet 
vårdvetenskap kan studeras upp till magisternivå. 
Institutionens forskningsverksamhet är organ-
iserad i två övergripande forskningsmiljöer med 
nära koppling till utbildningen: Vårdandets sam-
manhang och Vårdande och existens. 
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Ekonomisk
utveckling

Fortsatt	stabil	tillväxt
Verksamheten vid Högskolan i Borås finansieras 
med statliga anslag och externa medel. Anslaget 
till Högskolan i Borås fördelas av regeringen ge-
nom regleringsbrevet. De externa medlen erhålls 
främst genom bidrag för forskningsprojekt samt 
avgifter för uppdragsforskning och uppdragsut-
bildning. I regleringsbrev för budgetåret 2007 
(Regeringsbeslut I:54) tilldelades Högskolan 
i Borås 382 981 tkr i anslag för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt 35 457 tkr i 
anslag till forskning och forskarutbildning. Där-
utöver tilldelades Högskolan i Borås 1 504 tkr 
för ökade ersättningsnivåer till kvalitetsförstärk-
ningen inom utbildningsområdena humaniora, 
samhällsvetenskap och juridik. 

Den totala anslagstilldelningen för den grund-
läggande högskolutbildningen skapade ekono-
miska förutsättningar för att fortsätta Högskolan 
i Borås expansion och kvalitetsutveckling av 
verksamheten. 

Tabell	1:	Utveckling	grundutbildningsanslag	

Belopp	(tkr) 2007 2006 2005

Antal helårsstudenter � �2� � 2�1 � 004

Antal helårsprestationer 4  4�7 4 30� 4 2�2

Ersättningstak 384 48� 377 �8� 334 0�1

Över-/underprestation -1� �41 -1� 748 -14 03�

Sparade prestationer 0 0 18 3��

Anslagssparande 31 �8� 1� 748 0

Tabell 1 visar att Högskolan i Borås redovisar en 
fortsatt ökning av antalet helårsstudenter och hel-
årsprestationer för 2007. Expansionen innebär att 
Högskolan i Borås utfall för anslaget till den 
grundläggande högskoleutbildningen uppgick till 
368 544 tkr, inklusive ersättning för helårspres-
tationer från december 2006. Utfallet innebär att 
högskolan redovisar en prestation under tak-
beloppet och anslagssparandet ökar med 15 941 
tkr. Totalt uppgår därmed högskolans anslags-
sparande till 31 689 tkr vid utgången av 2007.
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Tabell	2:	Resultaträkning	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens	
intäkter

Intäkter av anslag 402 4�7 3�� 48� 3�� 11�

Intäkter av avgifter
och andra 
ersättningar 28 1�� 28 3�� 2� �22

Intäkter av bidrag 3� 084 37 ��1 38 233

Finansiella intäkter 4 103 2 171 8�0

Summa	
verksamhetens	intäkter 473	880 463	573 430	860

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -2�� 7�1 -274 ��3 -2�4 �4�

Kostnader  
för lokaler -74 37� -72 7�� -72 11�

Övriga driftkostnader -8� �04 -77 178 -�2 801

Finansiella kostnader -1 �14 -1 0�� -8�0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -17 783 -17 828 -18 1�4

Summa	
verksamhetens	
kostnader -476	128 -443	393 -418	906

Verksamhetsutfall -2	248 20	180 11	954

Resultat	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag 756 -28 -28

Transfereringar

Medel som  
erhållits från 
myndigheter för bidrag � 031 4 108 1 738

Övriga erhållna
medel för finansiering 
av bidrag 1 827 3�� 373

Lämnade bidrag -7 8�8 -4 �04 -2 111

Saldo 0 0 0

Årets	kapital-	
förändring -1	492 20	152 11	926

Högskolan i Borås resurser för verksamheten 
ökade med 10 307 tkr jämfört med 2006 (två 
procent). Ökningen av omsättningen för 2007 
var i praktiken större då Högskolan i Borås för 
2006 använde resterande sparade prestationer (18 
359 tkr) för att nå ersättningstaket. Detta inne-
bär att tillväxten för 2007 i realiteten uppgick 
till sex procent. Kostnaderna ökade med 32 735 
tkr jämfört med 2006 (sju procent). Ökningen 
var störst avseende personalkostnader och övriga 
driftkostnader. 

Totalt redovisar Högskolan i Borås ett negativt 
resultat om 1 492 tkr för 2007. Det negativa 

resultatet grundar sig på att högskolans styrelse 
för 2007 avsatt myndighetskapital för en satsning 
på forskning och en strategisk utvecklingsreserv i 
syfte att stärka och utveckla högskolans verksam-
het. Utfallet för 2007 visar att satsningen varit
lyckosam då högskolan ökat såväl antalet helårs-
studenter som andelen bidragsfinansierad forsk-
ning. I linje med högskolans ambition att kost-
naderna ska vara i paritet med intäkterna innebär 
verksamhetsutfallet för 2007 att högskolans 
ekonomi fortsatt är i balans.

Tabell	3:	Myndighetskapital	exklusive	statskapital	(tkr)	

2007 2006 2005

Balanserad 
kapitalförändring 48 �2� 28 44� 1� 4�2

Kapitalförändring 
enligt resultaträkningen -1 4�2 20 1�2 11 �2�

Summa	myndighetskapital 47	134 48	597 28	418

Årets kapitalförändring innebär att myndighets-
kapitalet minskar till 47 134 tkr. Skillnaden 
mellan ut-gående myndighetskapital 2006 och 
balanserad kapitalförändring 2007 förklaras av 
att resultat från andelar i dotter- och intresseföre-
tag inte redovisas mot myndighetskapitalet. 

Högskolans stabila ekonomiska situation skapar 
goda förutsättningar för en fortsatt utveckling i 
linje med högskolans strategiska målsättning. 
För 2008 har högskolans styrelse också avsatt 
13 500 tkr av myndighetskapitalet för ytterligare
en satsning på forskning och utbildning. Sats-
ningen syftar primärt till att stödja en fortsatt 
utveckling av högskolans verksamhet i enlighet 
med den forsknings- och utbildningsstrategi för 
2009-2012 som inlämnats till regeringen. 
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Intensiv	utvecklingsperiod

Grund- 
läggande 
högskole- 
utbildning

En	arena	för	studenternas		
intressen	och	arbetslivets	behov
Högskolan i Borås har under 2007 på en rad 
områden svarat upp mot högskolans övergripande 
målsättning att utbildningsverksamheten ska för-
bereda studenterna för kvalificerad yrkesutövning 
genom att svara mot arbetsmarknadens behov 
och studenternas efterfrågan och framtidsplaner. 
Denna målsättning innebär att Högskolan i 
Borås, genom sina utbildningar, ska bidra till att 
tillgodose det regionala, nationella och inter-
nationella arbetslivets kompetensbehov inom 
högskolans olika utbildningsområden:

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

Att Högskolan i Borås har utvecklat ett attraktivt 
utbildningsutbud visar sig bland annat genom 
att högskolan i officiell statistik redovisar ett 
ökat söktryck till sina utbildningar och intar en 

nationell topposition när det gäller hur exami-
nerade studenter lyckas ta sig in på arbetsmark-
naden. Enligt Högskoleverkets undersökning får 
huvuddelen av studenterna som examineras från 
Högskolan i Borås snabbt arbete efter avslutad 
utbildning. Högskoleverkets undersökning* visar 
att av de studenter som examinerades vid landets 
universitet och högskolor läsåret 2003-2004 så 
hade studenter från Högskolan i Borås den hög-
sta etableringsgraden bland lärosäten med allmän 
inriktning. I Högskoleverkets rapport konstateras 
även att högskolans tydligt uttalade ambition att 
underlätta och stimulera studenternas övergång 
från studier till arbete, sannolikt har haft effekt. 
Högskolan i Borås har inom ramen för sitt eget 
kvalitetsarbete också genomfört en egen större 
alumnundersökning som bekräftar Högskole-
verkets rapport. 

Att utbildningsutbudet svarar mot studenters 
intresse visar sig genom att Högskolan i Borås,
i jämförelse med andra lärosäten, kan redovisa ett 
starkt och kontinuerligt ökande söktryck till sina 
utbildningar. Det ökande söktrycket, tillsammans 
med studenternas anställningsbarhet, utgör 
kvitton på att högskolans kontinuerliga arbete 
med att anpassa och profilera utbildningsutbud, 
innehåll och pedagogiskt upplägg har burit frukt. 

*Etableringen på arbets-
marknaden – examinerade 
2003/04. Högskoleverket. 
Rapport 2007:52R.
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Att utbildningarna i en nationell jämförelse håller 
en hög kvalitet har under åren också visats genom 
att Högskoleverket i sina ämnes- och programut-
värderingar i flera fall lyfter fram Högskolan i
Borås utbildningar som nationellt ledande utbild- 
ningsmiljöer, vilket ytterligare bekräftades av att
högskolan under 2007 erhöll rättigheter att ut-
färda masterexamina inom områdena Biblioteks- 
och informationsvetenskap och Energi- och ma-
terialåtervinning samt generella rättigheter inom 
det konstnärliga området. Under 2007 inläm-
nade Högskolan i Borås en ansökan om master-
examensrättigheter i pedagogiskt arbete.

Under året har ett omfattande arbete genomförts 
med syfte att implementera Högskolereformen 
2007, det vill säga att anpassa utbildningarna till 
Bolognasystemet. Samtliga utbildningsplaner och 
en stor del av kursplanerna har omarbetats, bland 
annat med hänsyn till nya lärandemål. Arbetet 
har genomsyrat hela organisationen och skett 
med stort engagemang. Genom att Högskolan 
i Borås tillsatte en pedagogisk konsult för att 
samordna arbetet har anpassningen till högskole-
reformen primärt utvecklats till ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete som inbegripit hela högskolans 
utbildningsverksamhet. 

Dimensionering	och		
profilering
Högskolan i Borås har successivt expanderat 
genom att utbildningar inom nya professions- 
områden har etablerats. Biblioteks-, lärar-, textil- 
och vårdutbildningar utgör alla exempel på 
yrkesutbildningar som utvecklats till akademiska 
utbildningar på vetenskaplig grund, med direkt 
koppling till högskolans olika forskningsområden. 
Högskolan i Borås utbildningsutbud utgörs 
primärt av längre professionsinriktade program-
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
kopplade till högskolans forskningsmiljöer. Som 
ett komplement till programutbildningarna finns 
ett brett utbud av fristående kurser. Kurserna 
ger fördjupning och breddning av studenternas 
kunskaper samt speglar idealet om ”ett livslångt 
lärande” för professionsutövning. För att under-
lätta de yrkesarbetandes tillgång till kurserna har 
Högskolan i Borås prioriterat fortsatt utveckling 
av kurser med flexibla studieformer. 

Genom att prioritera starkt profilerade utbild-
ningar, som svarar mot studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov, har Högskolan i
Borås åstadkommit en stabil och kvalitativ till-
växt. Expansionen har skett dels genom att öka 
antalet platser på befintliga utbildningar och 

dels genom att utveckla nya utbildningar, främst 
på avancerad nivå. Vidare har det utvecklats ett 
större utbud av fristående kurser som vänder sig 
till professionsutövare. 

Tabell	4:	Andel	helårsstudenter	per	nivå

Nivå 2007 2006 2005

Grundnivå 8�% �1% �2%

Avancerad nivå 11% �% 8%

Tabell 4 visar att andelen studenter på avancerad 
nivå ökar. Ökningen i relation till tidigare år 
baseras på en relativt stor efterfrågan på högsko-
lans profilerade utbildningar på magister- och 
masternivå. 

Ett kontinuerligt ökande söktryck till högskolans 
etablerade och nya utbildningar har inneburit 
att Högskolan i Borås redovisar en fortsatt stark 
tillväxt för den grundläggande högskoleutbild-
ningen under 2007. Den positiva utvecklingen 
innebär att högskolan redovisar en ökad utbild- 
ningsvolym (367 040 tkr) men att ersättnings-
taket för den grundläggande högskoleutbild- 
ningen (385 485 tkr) inte nås för 2007. Samman- 
taget innebär detta att anslagssparandet ökar till 
31 689 tkr vid utgången av 2007 och att hög-
skolans utbildningsvolym beräknas vara i paritet 
med ersättningstaket 2008. 

Resurserna till den grundläggande högskoleut-
bildningen ökade till 405 323 tkr för 2007 vilket 
innebär en marginell ökning jämfört med 2006. 
Omsättningen för 2006 förbättrades dock av att 
högskolan nyttjade sparade prestationer (18 359 
tkr) för att nå ersättningstaket. Korrigerat för de 
sparade prestationerna uppgår ökningen för 2007 
till 19 756 tkr jämfört med 2006 (fem procent). 

Detta innebär att högskolans anslag för grund-
läggande utbildning ökade med 23 462 tkr jäm-
fört med föregående år. Intäkterna av avgifter 
ökade marginellt samtidigt som bidragen upp-
visade en kraftig minskning. Minskningen beror 
på att ett flertal projekt med stor resultatpåverkan 
avslutats under 2006. Sammantaget innebär 
ovanstående att av grundutbildningens totala 
finansiering utgör anslag 91 % och externa medel 
nio procent.
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Tabell	5:	Grundläggande	högskoleutbildning	inklusive	
uppdragsverksamhet	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens
intäkter

Intäkter av anslag 3�7 040 3�1 �37 334 0�1

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 22 ��3 22 013 1� �0�

Intäkter av bidrag 11 487 17 80� 1� �88

Finansiella intäkter 4 103 2 171 8�0

Summa	verksam-
hetens	intäkter 405	323 403	926 374	544

Verksamhetens	
kostnader

Kostnader för personal -240 217 -221 4�7 -217 �32

Kostnader för lokaler -72 88� -71 232 -70 ��4

Övriga driftkostnader -�8 337 -�3 �41 -�0 772

Finansiella kostnader -1 �14 -1 0�4 -84�

Avskrivningar och 
nedskrivningar -1� 373 -1� �87 -1� 34�

Summa	verksam-
hetens	kostnader -398	430 -373	081 -356	296

Verksamhetsutfall 6	893 30	845 18	248

Resultat	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag

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

Summa	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag 756 -28 -28

Transfereringar

Medel som
erhållits från myndig-
heter för bidrag 3 3�� 3 034 1 �82

Övriga erhållna 
medel för finansiering 
av bidrag 421

Lämnade bidrag -3 820 -3 034 -1 �82

Saldo 0 0 0

Årets	kapital-	
förändring 7	649 30	817 18	220

Tabell 5 visar att kostnaderna ökade med 25 349 
tkr jämfört med 2006. Sammantaget innebär 
detta att verksamhetsgrenen redovisar ett positivt 
resultat om 7 649 tkr för 2007.

Tabell	6:	Grundläggande	högskoleutbildning	(tkr)	

2007 2006 2005

Verksamhetens	
intäkter

Intäkter av anslag 3�7 040 3�1 �37 334 0�1

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 12 �3� 11 7�2 8 4��

Intäkter av bidrag 11 3�2 1� �7� � 73�

Finansiella intäkter 4 103 2 171 8�0

Summa	verksam-	
hetens	intäkter 395	034 392	479 353	159

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -237 1�8 -218 107 -208 ��7

Kostnader för lokaler -72 182 -70 472 -�� 7�4

Övriga driftkostnader -�2 1�7 -�� �02 -3� 43�

Finansiella kostnader -1 �14 -1 0�4 -84�

Avskrivningar och 
nedskrivningar -1� 002 -1� 333 -1� �7�

Summa	verksam-
hetens	kostnader -388	153 -361	478 -335	025

Verksamhetsutfall 6	881 31	001 18	134

Resultat	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag

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

Summa	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag 756 -28 -28

Transfereringar

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 3 3�� 2107

Övriga erhållna
medel för finansiering 
av bidrag 421 0

Lämnade bidrag -3 820 -2 107 -

Saldo 0 0 -

Årets	kapital-	
förändring 7	637 30	973 18	106

Tabellerna 6 och 7 visar att tillväxten skett inom 
grundläggande högskoleutbildning medan 
uppdragsutbildning minskat något jämfört med 
2006.
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Tabell	7:	Uppdragsverksamhet	inom	grundläggande	
högskoleutbildning	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens	intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 10 1�4 10 221 11 13�

Intäkter av bidrag 13� 1 22� 10 24�

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa	verksam-
hetens	intäkter 10	289 11	447 21	385

Verksamhetens		
kostnader

Kostnader för personal -3 0�� -3 3�0 -8 ���

Kostnader för lokaler -707 -7�0 -�00

Övriga driftkostnader -� 140 -7 13� -11 33�

Finansiella kostnader 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -371 -3�4 -370

Summa	verksam-
hetens	kostnader -10	277 -11	603 -21	271

Verksamhetsutfall 12 -156 114

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 0 �27 1 �82

Lämnade bidrag 0 -�27 -1 �82

Saldo 0 0 0

Årets	kapitalförändring 12 -156 114

Högskolans	utbildningsuppdrag
Examinationsmål
Enligt regleringsbrevet gäller följande mål för an-
talet examina vid Högskolan i Borås för perioden 
2005-2008.

Tabell	8:	Examinationsmål

Examen Mål																		
2005–2008

Sjuksköterskeexamen �20

Lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år1        470

- varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass 23�

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

Vidare ska enligt regleringsbrev minst 30 % av 
antalet lärarexamina inkludera matematik, teknik 
eller naturvetenskap till en omfattning av minst 
60 högskolepoäng. 

	

Tabell	9:	Avlagda	examina

Examen 2007 2006 2005 Totalt

Totalt antal examina 1 427 1 �70 1 �2� 4 722

Magisterexamen 328 334 343 1 00�

Lärarexamen 173 24� 1�4 �82

Sjuksköterskeexamen 13� 210 1�7 �4�

Teknikexamen 27� 373 3�7 1 04�

Tabell 9 visar att Högskolan i Borås redovisar 
en minskning av samtliga examina för 2007 i 
jämförelse med 2006. Minskningen är hänförbar 
till den neddragning av antalet nybörjarplatser 
som Högskolan i Borås genomförde 2004 i syfte 
att anpassa utbildningsvolymen till då gällande 
ersättningsnivå. Efter anpassningen har antalet 
antagna till högskolans utbildningar återigen 
ökat. Mot denna bakgrund prognostiserar hög-
skolan en ökning av antalet examina inom samt-
liga områden under kommande år. 
 
Tabell	10:	Lärarexamina

Examen 2007 2006 2005 Totalt

Lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år1        142 211 1�1 �04

 - varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass �� �7 �1 183

Barn- och ungdoms- 
pedagogisk examen 3 4 3 10

Lärarexamen mot senare år 2� 30 10 ��

Totalt	antal	lärarexamen 174 245 164 583

- varav matematik och 
naturvetenskap �7 10� �� 227

Andel matematik och 
naturvetenskap 33% 43% 40% 3�%
1Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar

Tabell 10 visar att Högskolan i Borås når reger-
ingens mål för antalet lärarexamina med inrikt-
ning mot matematik, teknik eller naturvetenskap 
för 2007. Sammantaget visar tabellerna 9 och 10 
att Högskolan i Borås nått samtliga examensmål 
för 2007 och prognostiserar att nå flertalet av 
regeringens examensmål för perioden 2005-2008. 
Undantaget utgörs av antalet examina för lärar-
examen mot senare år. Orsaken till detta är att 
de första större studentkullarna inom denna 
utbildning kommer att examineras 2009. 

Att högskolan lyckats med att nå flertalet av reg-
eringens mål inom lärarutbildningsområdet beror 
på högskolans forskningssatsning på området samt 
ett aktivt rekryteringsarbete. De inriktningar som 
erbjuds på Högskolan i Borås presenteras i en 
utbildningskatalog och på en webbplats där bli-
vande studenter får tydlig information om vilket 
verksamhetsområde samt vilka kunskapsområden 
utbildningarna riktar sig mot. 



18

Årsredovisning 2007

Högskolan i Borås

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

Därutöver har högskolans lärarutbildningar ett 
gott söktryck. Det gäller särskilt inriktningen för 
förskoleverksamhet samt förskoleklass. Det goda 
söktrycket innebär att inriktningen börjar både 
på vårterminen 
och höstterminen 
samt att den även 
ges vid Campus 
Varberg. Lärar-
utbildningen 
vid Högskolan 
i Borås erbjuder 
också specialise-
ringar och kurser 
som svarar mot 
examensmålen, 
såsom kreativ 
matematik, 
skapande svenska, 
drama, musik och bild liksom grundläggande 
naturvetenskap, matematik och teknik. Därutöver
har Tekniskt/Naturvetenskapligt basår utvecklats 
med speciell inriktning mot lärarutbildningen 
för att öka antalet sökande till de matematiska 
samt naturvetenskapliga inriktningarna på 
lärarprogrammet. En utbyggnad av inriktningen 
matematik har skett och de studenter som så 
önskar kan numera studera 90 högskolepoäng 
matematik vid Högskolan i Borås.

En särskild satsning har gjorts på rekrytering av 
studenter som utbildas till grundskollärare med 
inriktning mot naturvetenskap. Målsättningen är 
att hösten 2008 anta cirka 30 studenter till en
inriktning som ska präglas av naturvetenskap 
som ett professionsämne för lärare. En variant 
av denna inriktning, för lärare mot yngre åldrar, 
kommer att ges på Campus Varberg, med inrikt-
ning människa och miljö.

Prestationer
Högskolan i Borås redovisar i tabell 11 totalt 
5 529 helårsstudenter för 2007. Det innebär en 
ökning med 238 helårsstudenter jämfört med 
2006. Inom de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsområdena redovisar högskolan 1 633 
helårsstudenter. I den summan ingår även de 142 

helårsstudenter som högskolan inte får avräkna 
inom utbildningsområdet design. I jämförelse 
med tidigare år innebär det att dessa områden 
ökat. Den samlade ökningen innebär att Högsko-
lan i Borås når regeringens mål på 1 570 helårs-
studenter för de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsområdena. Detta är ett resultat av att 
utbildningar inom det tekniska området uppvisar 
en förbättrad rekrytering såväl nationellt som in-
ternationellt. Bland annat har Högskolan i Borås 
för att öka efterfrågan till ingenjörsutbildningarna 
utvecklat ett antal tvååriga teknikutbildningar 
inom områden där det i dialog med näringsliv 
konstaterats ett arbetskraftsbehov och där det i 
flera fall saknas relevant högskoleutbildning. 

Högskolan redovisar totalt 4 457 helårsprestatio-
ner för 2007. Det motsvarar en ökning med 152 
helårsprestationer jämfört med föregående år. 
Prestationsgraden, det vill säga hur studenterna 
presterat i förhållande till kursregistreringar, är 
oförändrad på aggregerad nivå (81 %) jämfört 
med 2006. 

Rekrytering	och	söktryck
Söktryck	och	efterfrågan		
Genom verksamhetens kvalitet, innehåll och 
professionsinriktning, tillsammans med en sam-
lad och rik studiesocial miljö, utgör Högskolan i 
Borås ett attraktivt och eftersökt lärosäte för såväl 
nationella som internationella studenter. Sett till 
studentgruppen som helhet dominerar studenter 
från Västra Götalandsregionen. Även om rekryte-
ringsinsatser sker såväl nationellt som internatio-
nellt är Sjuhärads- och Västra Götalandsregionen 
prioriterade områden för högskolans rekryterings-
insatser. Inom högskolans profilområden, textil 
och design samt biblioteks- och informationsveten-
skap, är högskolan nationellt rekryterande. An-
talet internationella studenter blir kontinuerligt 
fler som ett resultat av högskolans internationellt 
rekryterande magister- och masterutbildningar.

Tabell	11:	HST,	HPR	och	Prestationsgrad	per	utbildningsområde

Utb.omr.	 2007 2006 2005

HST HPR
Prest.-
grad HST HPR

Prest.-			
grad HST HPR

Prest.-				
grad

HJS 1 310 1 0�� 81% 1 438 1 114 78% 1 437 1 187 83%

NaTe 1 4�1 1 124 7�% 1 3�1 1 078 77% 1 387 1 0�4 7�%

Undervisn. 1 007 877 87% 812 71� 8�% ��3 ��� �0%

Övrigt 70� �38 7�% 70� ��8 7�% �41 �48 8�%

Design 208 118 �7% 14� 104 72% �8 77 78%

Medicin 24� 224 �2% 23� 1�7 82% 18� 172 �1%

Vård ��1 �12 �1% ��� �3� ��% �8� �78 �8%

Totalt 5	529 4	457 81% 5	291 4	306 81% 5	004 4	252 85%
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Att högskolans utbildningsutbud svarar mot stud-
enters intresse visar sig genom att Högskolan i 
Borås kan redovisa ett fortsatt starkt söktryck till 
högskolans utbildningar. För 2007 ökade antalet 
registrerade nybörjarstudenter till höstterminens 
utbildningar vid Högskolan i Borås med 21 % 
jämfört med föregående år.* Ökningen var bland 
de största i landet. Det samlade antalet sökande 
till Högskolan i Borås utbildningar framgår av 
tabell 12.

Tabell	12:	Totalt	antal	sökande	2007

Område VT HT Totalt

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 812 1 024 1	836

Ekonomi 1�1 3 887 4	048

Fastighetsmäklare 72 1 3�0 1	432

Informatik 347 1 17� 1	523

Undervisning ��� 3 131 4	090

Teknik �40 4 283 5	223

Design 1 047 2 284 3	331

Vård 1 840 4 3�8 6	238

Samhällsvetenskap 1 0�1 2 08� 3	176

Totalt 7	269 23	628 30	897

Tabell 12 redovisar samtliga ansökningar till 
program på grundnivå samt på avancerad nivå, 
fristående kurser samt övriga kurser vid Hög-
skolan i Borås oavsett ansökningstillfälle. Till 
skillnad från föregående år inkluderar tabellen 
ansökningar till såväl vår- som höstterminen samt 
ansökningar som inkommit efter anmälnings-
tidens utgång. Vidare inkluderas ansökningar 
från utländska studenter. Eftersom tidigare 
årsredovisningar enbart redovisade söktrycket till 
höstterminens programutbildningar på grund-
nivå innebär detta att en jämförelse mellan åren 
inte blir rättvisande.

Bedömning	av	reell	kompetens	
avseende	tillträde
Tidigare har beslut om validering av reell 
kompetens fattats av en valideringsnämnd vid 
Högskolan i Borås. Under 2007 utarbetades och 
beslutades om nya beslutsordningar för Högsko-
lan i Borås. I samband med detta avvecklades 
valideringsnämnden. Fortsättningsvis ligger an-
svaret för validering på Forsknings- och utbild-
ningsnämnden, Lärarutbildningsnämnden och 
Nämnden för konstnärlig utvecklingsarbete. 
Dessa organ kommer som en del i sitt kvalitets-
ansvar att ta fram kriterier för validering. De 
konkreta besluten i ärenden för behörighet fattas 
sedan av handläggande tjänsteman.  

Under 2007 har 250 ärenden behandlats avseende 
tillträde grundat på reell kompetens. 167 av dessa 
avsåg ansökningar till programutbildningar. Av 
dessa har 27 ärenden inneburit att studenten an-
tagits. Att andelen positiva beslut är så lågt beror 
på att de sökande i många fall inte har kunnat 
styrka sin reella kompetens. 

Från och med 1 juli 2007 har lärosätena möj-
lighet att bestämma urvalsgrunder för högst 20 %
av platserna på en utbildning. Denna möjlig-het 
har under 2007 enbart använts vid antag-ning till 
en av utbildningarna vid Institutionen Textil-
högskolan. Under 2007 har Högskolan i Borås 
tillsatt en utredning i syfte undersöka hur det nya 
regelverket ska utnyttjas i enlighet med högsko-
lans ambitioner inom området.

Köns-	och	åldersfördelning
Jämställdhetsarbetet vid Högskolan i Borås har 
som mål att åstadkomma en jämn könsfördelning 
bland såväl anställda som studenter. Målsättningen 
är att underrepresenterat kön ska svara för minst 
40 % av anställda respektive studenter. 

Tabell	13:	Könsfördelning	per	utbildningsområde

Utbildnings-
område

HST därav	
kvinnor

Andel
kvinnor

2007

Andel	
kvinnor	

2006

Andel	
kvinnor	

2005

Humaniora,
Juridik,
Samhälls-
vetenskap 1 34� �32 ��% ��% 71%

Natur-
vetenskap,
Teknik 1 �02 7�8 �1% �0% 47%

Undervisn. 1 042 �1� 88% 8�% 88%

Övrigt 70� �11 72% 78% 78%

Design 208 1�1 �2% �3% ��%

Medicin 24� 1�� 80% 78% 81%

Vård �88 �00 8�% 8�% 8�%

Totalt 5	637 4	012 71% 71% 70%

Med undantag för utbildningsområdet teknik 
och naturvetenskap visar tabell 13 att studenter 
av kvinnligt kön utgör en klar majoritet inom 
samtliga utbildningsområden. Detta förklaras av 
att högskolans utbildningsutbud i hög grad 
domineras av utbildningar som traditionellt 
främst attraherar kvinnor. Positivt är dock att 
andelen kvinnor på tekniska och naturvetenskap-
liga utbildningar 2007 uppgår till 51 % vilket är 
en marginell ökning i jämförelse med 2006. Den 
jämna könsfördelningen inom de naturveten-
skapliga och tekniska utbildningsområdena visar 
att högskolan varit fortsatt lyckosam i sin strävan 
att attrahera kvinnor till utbildningsområdet. *Statistisk analys.

Högskoleverket. 
20 november 2007
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Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är 
alltjämt skev med ett markant underskott av 
män. Inom lärarutbildningarna uppgår andelen
män till tolv procent, vilket är i stort sett oför-
ändrat jämfört med 2006. Högskolan arbetar 
aktivt med åtgärder för en jämnare könsfördel-
ning både vad gäller personal och studenter. Den 
speciella inriktningen för förskollärare mot fritids- 
verksamhet har också visat sig rekrytera fler man-
liga studerande. De män som sökt sig till förskol-
läraryrket och övriga lärarutbildningar ingår från 
och med 2007 i ett nätverk. Nätverkets syfte är 
att under utbildningstiden diskutera framtida 
yrkesfrågor och problem som uppkommer under 
utbildningen som sammanhänger med den sneda 
könsfördelningen. Högskolans ambition är att 
nätverket ska motverka avhopp under utbild-
ningen samt rekrytera fler män till lärarutbild-
ningarna. 

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 Institutionen för vårdvetenskaps 
lärare med syftet att utveckla en könsmedveten 
högskolepedagogik. Erfarenheter från seminarie-
serien används bland annat för att integrera 
genusperspektivet inom vårdutbildningarna. 

Tabell	14:	Åldersstruktur1

Kategori HST Antal	
indiv.

Andel	
indiv.
2007

Andel	
indiv.	
2006

Andel	
indiv.	
2005

Kvinnor under 2� 1 �73 2 78� 22% 21% 21%

Kvinnor 2�–34 1 37� 3 0�4 24% 2�% 2�%

Kvinnor över 34 ��4 3 438 27% 27% 2�%

Män under 2� 744 1 203 �% �% 10%

Män 2�–34 �2� 1 3�2 10% 11% 11%

Män över 34 2�� �73 8% 7% 7%

Totalt 5	637 12	849 100% 100% 100%
1Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Tabell 14 visar att Högskolan i Borås lyckats väl 
med ambitionen att rekrytera studenter ur olika 
ålderskategorier. I förhållande till tidigare år kan 
konstateras att det enbart föreligger marginella 
skillnader vad gäller åldersstrukturen.

Breddad	rekrytering	och	ökad	mångfald
Högskolan i Borås verksamhet utgår från den 
grundläggande principen att högre utbildning 
och forskning är en förutsättning för en demo-
kratisk och stabil samhällsutveckling. Med denna 
utgångspunkt verkar Högskolan i Borås aktivt 
för att synliggöra och göra akademiska studier 

tillgängliga för breda grupper i samhället. Det 
innebär att Högskolan i Borås har ett ansvar för 
att studentsammansättningen på högskolans ut-
bildningar speglar befolkningssammansättningen 
med avseende på etnisk, social och könsmässig 
mångfald.

Att Högskolan i Borås lyckats rekrytera studenter 
från grupper som traditionellt inte genomför 
akademisk utbildning får särskild betydelse då 
Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i landet 
som har den lägsta andelen individer med examen 
från högre utbildning. Högskolan i Borås har 
under en rad år haft en högre andel studenter 
med utländsk bakgrund (19 %) än riksgenom-
snittet (16 %). I jämförelse med riksgenomsnittet 
(25 %) har högskolan även en hög andel stud-
enter från arbetarhem (32 %).*  

Högskolan i Borås sedan länge etablerade arbete 
med breddad rekrytering har ytterligare bekräf-
tats av Högskoleverkets bedömning av de svenska 
lärosätenas arbete inom området.** Högskole-
verket skriver att just högskolans tydliga profess-
ionsinriktning och systematiska arbete för att 
stödja dessa studentgrupper har haft positiva 
effekter när det gäller rekrytering av icketradi-
tionella studentgrupper och för deras inträde till 
arbetslivet. 

För att ytterligare utveckla kunskapen om 
mångfaldsfrågor i organisationen har en intern 
utbildning i mångfald genomförts vid Högskolan 
i Borås under 2007. 

Centrum	för	introduktion	och	validering
Erfarenheterna från arbetet med breddad rekryt-
ering har lett till att Högskolan i Borås tagit 
initiativet till att koncentrera verksamheter 
inom området till ett Centrum för introduktion 
och validering (CIV). CIV har till uppgift att 
utveckla och initiera olika typer av introduktions-
utbildningar och valideringsprojekt. Vidare har 
CIV i uppgift att utgöra högskolans kontaktyta 
mot lokala och regionala aktörer när det gäller 
att göra högre utbildning attraktiv och synlig för 
presumtiva studenter från underrepresenterade 
samhällsgrupper. I exempelvis det så kallade 
Leva-Lära-projektet ingår högskolan som en part 
tillsammans med Borås Stad. Projektet har under 
2007 övergått till ett reguljärt samarbete. Syftet 
är att öka rekrytering till högre utbildning från 
invandrartäta kommundelar i Borås, bland annat 
genom ett nära samarbete med studievägledare, 
lärare och skolledningar. Under 2007 har hög-
skolans studenter medverkat på grundskolor som 
studieassistenter inom främst ämnena matematik, 
naturvetenskap och teknik. Förberedelser har 

* Enligt Högskole-
verkets nyckeltalsdata-
bas för 2006.

**Utvärdering av 
arbetet med breddad 
rekrytering till 
universitet och högskolor.
Högskoleverket.
Rapport 2007:43 R
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gjorts för att starta en ny mentorsverksamhet 
samtidigt som olika uppdragskurser för lärare i 
Borås Stad genomförts.  

Under 2007 har CIV även initierat ett projekt 
som syftar till att samordna Högskolan i Borås 
högskoleintroducerande utbildningar och college-
utbildningar. Detta innebär att merparten av 
högskolans förberedande utbildningar kommer 
att utvärderas och vidareutvecklas i samverkan 
med vuxenutbildningen i Borås Stad och folk-
högskolor i närområdet. Syftet med projektet är 
att studenterna på högskoleförberedande utbild-
ningar ska kunna få nationell behörighet. 

Kompletterande	utbildning	för	utländska	
akademiker
En av högskolans etablerade verksamheter inom 
kompletterande utbildningar för utländska aka-
demiker är den så kallade InvandrarAkademien. 
InvandrarAkademien syftar till att underlätta 
utländska akademikers etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Deltagarna studerar en termin 
vid InvandrarAkademien och går sedan vidare till 
fortsatta studier eller arbete. InvandrarAkademien 
har utvecklats från att ha drivits på projektbasis 
till att från och med 2006 bli en permanent del 
av högskolans utbildningsutbud.

Tabell	15:	Antal	sökande	och	antagna		
till	InvandrarAkademien

2007 2006 2005

Antal sökande �1 4� �0

Antagna 41 37 42

varav andel kvinnor �8% �1% 71%

Utöver den terminslånga utbildningen har 
InvandrarAkademien under 2007 även anordnat 
kortare utbildningar för utländska akademiker. 
Vidare har Högskolan i Borås i samarbete med 
Länsarbetsnämnden i Västra Götaland anordnat 
en utbildning för sjuksköterskor utbildade utanför 
EU/EES med giltig legitimation (90 högskole-
poäng). Sammanlagt deltog 34 studenter i utbild-
ningen. 

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 hög-
skolor och universitet. Högskolan i Borås anord-
nar 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 på det tekniska basåret 
behövs grundläggande behörighet samt särskild 
behörighet i matematik A. Tekniskt/Naturveten-
skapligt basår omfattar ett års studier och ger 
behörighet i matematik, fysik, kemi och biologi. 
För att påbörja det tekniskt/naturvetenskapliga 
basåret krävs grundläggande behörighet 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 Institutionen Textilhögskolan (gäller tekniskt 
basår). För att stärka rekryteringen till lärar-
programmets inriktningar mot naturvetenskap 
och matematik garanteras studenterna på det 
tekniskt/naturvetenskapliga basåret plats på dessa 
inriktningar.

Tabell	16:	Basår

2007 2006 2005

Antal individer 117 137 1��

HST �2 �0 ��

HPR 32 34 40

Prestationsgrad �2% �7% �7%

Tabell 16 redovisar antalet studenter som deltagit 
i basårsutbildningar under 2007. Trenden är att 
antalet helårsstudenter inom basårsutbildningen 
minskar. Däremot kan konstateras att presta-
tionsgraden ökat under 2007. 

Matematiksatsning
Under 2007 har Högskolan i Borås erhållit medel 
inom ramen för den så kallade Matematiksats-
ningen. Högskolan i Borås har använt medlen 
för att stärka nybörjarstudenternas matematik-
kunskaper. Detta har skett genom att erbjuda 
studenterna stöd inom de delar av matematik-
ämnet som är centrala för högre studier inom 
naturvetenskap och teknik. Undervisningen har 
integrerats i ordinarie matematikkurser under 
den första terminen. Högskolan har under 2007 
noterat en märkbar förbättring av studieresultaten 
i dessa kurser. 
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3.5	Distansutbildning	och	
flexibelt	lärande
Högskolan i Borås har ett flertal kurser och pro-
gram som möjliggör en mer flexibel studiegång. 
Det är ett led i högskolans strategi att kunna ta 
ett aktivt ansvar för kompetensutveckling och 
fortbildning inom ramen för ett livslångt lärande. 
Flexibelt lärande ger icke-traditionella kategorier 
av studenter, till exempel yrkesarbetande, goda 
förutsättningar att bedriva högre studier. Vid 
Högskolan i Borås innebär flexibelt lärande att 
lärosätet ska erbjuda kurser i olika studietakt 
(hel-, halv- eller kvartsfart) och genom olika dist-
ributionsformer, på campus dagtid eller kvällstid, 
eller koncentrerat till helger och på distans. Fler-
talet flexibla utbildningar sker med stöd av olika 
former av informations- och kommunikations-
teknologi (IKT). 

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 informationsvetenskap och 
specialistutbildningar inom vården. En del av 
högskolans flexibla utbildningar sker inom ramen 
för Nätuniversitet.

Prestationsgraden för Högskolan i Borås utbild- 
ningar som redovisas inom ramen för Nätuniver-
sitetet är 80 % vilket är högt i en nationell jäm-
förelse. Minskningen av antalet helårsstudenter 
och helårsprestationer inom Nätuniversitetet 
beror på att flera av Högskolan i Borås distansut-
bildningar inte har registrerats inom ramen för 
Nätuniversitetets utbildningsutbud. 

Totalt presterade högskolan 480 helårsstudenter 
och 321 helårsprestationer inom distansutbild-
ningsområdet. Utfallet bekräftar att högskolans 
strategiska arbete har gett resultat. 

Bättrekonceptet	
I samverkan med Högskolan i Skövde och Hög-
skolan Väst har Högskolan i Borås genomfört 
och utvecklat ett antal distansutbildningar inom 
det så kallade Bättrekonceptet. Kurserna riktar sig 
främst till anställda i företag, organisationer och 
förvaltningar. Samtliga kurser ger akademiska 
poäng och har utvecklats efter de anställdas 
behov och krav. Undervisningen sker på distans 
via internet, telebild och video-streaming vid 
lokala lärcentra och kursdeltagarna erbjuds stor 
flexibilitet i tid och rum. Minst 60 % av en kurs 
examineras genom förbättrings- eller utvecklings-
arbete i den organisation där studenten bedriver 
sin yrkesverksamhet. Kurserna har varit fram-
gångsrika vad gäller rekryteringen av studenter 
från små och medelstora företag. Under 2007 
har 178 personer deltagit i de Bättre-kurser som 
genomförts.

Lärplattformar
Under 2007 implementerades vid Högskolan i 
Borås en ny lärplattform, Ping Pong. Centrum 
för lärande och undervisning utbildade under 

året cirka 300 av 
högskolans lärare 
och övrig 
personal i Ping 
Pong. Använd-
andet av lärplatt-
formen har däri-
genom ökat 
betydligt.

3.6	Uppdragsutbildning
Samverkan med externa parter utgör en av 
grunderna i professionslärosätet. Ett viktigt inslag 
i denna samverkan utgörs av uppdragsutbild-
ningar. Högskolan i Borås utbud av uppdragsut-
bildningar riktar sig främst mot yrkesarbetande 
i närområdet, men även till vissa aktörer på 
regional och nationell nivå. Flera utbildningar 
ges på distans, vilket betyder att de geografiska 
gränserna för upptagningsområdet vidgas. Hög-

Tabell	17:	Nätuniversitetet

Utb.omr. 2007 2006 2005

HST HPR
Prest.-	
grad HST HPR

Prest.-	
grad HST HPR

Prest.-
grad

Humaniora,
Juridik,
Samhälls-
vetenskap 11 � ��% 2� 17 �3% 4� 24 �2%

Natur-
vetenskap,
Teknik 24 1� �8% �� 2� 38% 42 24 �7%

Övrigt 1�0 143 7�% 22� 1�3 72% 211 12� ��%

Design 23 1� 70% �0 27 �3% 18 � 47%

Medicin 1� 22 13�% 1� 1� �7% 1� 17 �0%

Vård 7� 72 �1% �3 4� 87% 73 �� �0%

Totalt 343 276 80% 437 293 67% 410 265 65%
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skolans uppdragsutbildningar ges både i form av 
poäng- och icke-poänggivande uppdragsutbild-
ningar. Merparten av högskolans uppdragsutbild-
ningar ges inom vård- och utbildningsområdet.

Tabell	18:	Poänggivande	uppdragsutbildning

2007 2006 2005

Antal HST 108 140 �1

Antal HPR �0 118 8�

Prestationsgrad 83% 84% �4%

Under 2007 minskade antalet helårsstudenter 
jämfört med 2006. En anledning till minskning-
en är att uppdragsgivare inom främst vårdsektorn 
har dragit ned på inköp av uppdragsutbildning. 
Även inom lärarområdet och fastighetsmäklarut-
bildningen har en viss minskning skett. Högsko-
lan är medveten om denna fallande trend och har 
under 2007 tagit fram ett underlag med syfte att 
strategiskt utveckla arbetet med uppdragsutbild-
ningar. 

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

Under 2007 har CSU haft uppdrags- och samver-
kansprojekt från enskilda skolor och kommun-
er, men även från statliga myndigheter. Inom 
Högskolan i Borås upptagningsområde, som 
huvudsakligen utgörs av Sjuhäradsbygden, har
efterfrågan på stöd i skolutvecklingsfrågor bestått 
av såväl rena högskolekurser som kompetens- 
höjande utbildningar, handlednings- och utvärd-
eringsuppdrag. Ämnesområden med stor efter- 
frågan i utbildningssammanhang är specialpeda-
gogik för lärare, satsningar inom matematikom-
rådet för såväl grundskollärare som förskollärare, 
att lära på sitt andra språk samt Montessori- och 
Reggio Emiliapedagogik för lärare.

Med rubriken ”En dag att räkna med – mate-
matik för alla sinnen” inbjöds CSU av Varbergs 
kommun att vara en av aktörerna i planering och 
genomförande av en fortbildningsdag med fokus 
på matematik för alla lärare i Varberg.

Baserat på erfarenheterna från det så kallade 
ALV-projektet har CSU utvecklat en uppdrags-
utbildning för att vidareutbilda barnskötare till 
lärare i förskolan. Uppdragsutbildningen som 
delvis bygger på validering av reell kompetens 
för tillgodoräknande har visat sig vara nationellt 

attraktiv och en första utbildningsomgång initie-
rades under höstterminen 2007.  

CSU har fortsatt sin samverkan med Myndig-
heten för skolutveckling. Under året har ytterli-
gare en satsning på individuella utvecklingsplaner 
och kvalitetsarbete i skolan genomförts. Exempel-
vis har seminarier i matematik och meningsfull 
fritidsverksamhet erbjudits lärare och pedagoger 
inom förskola och grundskola.

Vidare sker ett samarbete kring kompetensut-
veckling i matematik som kommer att fokuseras 
på en så kallad ”Learning Study.” Ytterligare ett 
uppdrag från Myndigheten för skolutveckling 
har varit att påbörja en kompetensutveckling för 
resurspersoner i skolan. Målgruppen är resurs-
personer som har en annan etnisk bakgrund, ett 
annat modersmål än svenska och som är anställda 
i skolor i segregerade områden och i skolor med 
låg måluppfyllelse.

Under året har CSU och ett antal av kommun-
erna i regionen startat ett flerårigt projekt för att 
stödja pedagoger kring språk- och kunskapsut-
veckling ur ett andraspråksperspektiv. Projektet 
har rubriken ”Interkulturell lärmiljö och mång-
fald som tillgång” och genomförs också med 
medel från Myndigheten för skolutveckling.

CSU samordnar fortbildningssatsningen för 
”Lärarlyftet”. Satsningen baseras på en förfrågan 
från Skolverket och syftar till att skapa särskilda 
högskolekurser för lärare. Detta har resulterat i 
att två kurser riktade till lärare i de yngre åldrarna 
inom svenska och matematik har utvecklats 
under 2007. 
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Forskning  
och forskar- 
utbildning

Professionsforskning	i	fokus
Vetenskap	för	profession	–	
forskning	i	utveckling
Vetenskap för profession är Högskolan i Borås de-
vis. Formuleringen är en markering av betydelsen 
av närhet mellan akademi och praktik. Gemen-
samt för Högskolan i Borås forskning är det nära 
samarbetet med aktörer inom specifika profess-
ionsområden och intresset för att ny kunskap 
förmedlas och nyttiggörs i näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet. 

Vid Högskolan i Borås bedrivs således forskning 
inriktad mot särskilda professionsområden och i 
samarbete med professioner. Forskningsverksam-
heten spänner över ett brett fält och den bedrivs 
med olika utgångspunkter, ansatser och metoder. 
Forskningen bedrivs på vetenskaplig grund, med 
problematisering och ett kritiskt förhållningssätt 
till studerade företeelser som naturlig utgångs-
punkt. 

Liksom för alla lärosäten är det viktigt att forsk-
ningen vid Högskolan i Borås kan hävda sig inom 
det nationella och internationella vetenskapssam-
hället. Som professionslärosäte ska högskolans 
forskning genom sin relevans och samhällsnytta 
samtidigt också uppnå legitimitet inom profess-
ionsområdena. Det handlar om att bedriva forsk-
ning på grundval av vetenskaplig integritet sam-
tidigt som en kontinuerlig dialog förs med repre-
sentanter för professionsområdena. I denna dialog 
har forskare och praktiker olika roller att spela. 
Samarbetet kräver ömsesidig respekt för varandras 
kompetenser och utgångspunkter.

För ett professionslärosäte är det naturligt 
att anlägga ett flervetenskapligt perspektiv på 
problemställningarna. Praktikens problemställ-
ningar är mångfacetterade och inte nödvändigtvis 
relaterade till ett traditionellt akademiskt ämne. 
En utmärkande egenskap för Högskolan i Borås 
professionsinriktade forskning är därför samar-
bete över traditionella ämnesgränser.  

Högskolan i Borås ambitioner för forsknings-
verksamheten kräver även konkurrenskraftiga 
forskningsprogram och forskningsområden. I 
linje med högskolans strategiska utveckling har 
det skett en kontinuerlig koncentration av forsk-
ningsresurserna. En aggregering av resurserna har 
inneburit att merparten av högskolans forskning 
bedrivs inom specifika forskningsområden, alla 
med stark koppling till högskolans utbildnings-
områden. Utöver den forskning som sker inom 
högskolans områden, biblioteks- och informations-
vetenskap samt textil och design, bedrivs kvalifi-
cerad forskning inom vård och omsorg, teknik, 
pedagogiskt arbete samt inom ekonomi och 
informatik. Att Högskolan i Borås profilerings-
arbete har varit framgångsrikt och att forskningen 
svarar mot angelägna samhällssektorer visar sig 
bland annat i att forskningens totala volym och 
omfattning inom en relativt kort tidsperiod har 
vuxit kraftigt. 
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Resurser	och	finansiering
Totalt ökade resurserna för verksamhetsgrenen 
forskning och utbildning på forskarnivå inklusive 
uppdragsforskning till 68 557 tkr. Detta innebär 
en ökning med 8 910 tkr för 2007 jämfört med 
föregående år.  

Tabell	19:	Forskning	och	forskarutbildning		
inklusive	uppdragsforskning	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens	
intäkter

Intäkter av anslag 3� 4�7 33 �4� 32 0�4

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar � �03 � 3�2 � 017

Intäkter av bidrag 27 ��7 1� 74� 18 24�

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa	verksam-
hetens	intäkter 68	557 59	647 56	316

Verksamhetens	
kostnader

Kostnader  
för personal -�� �34 -�3 10� -47 314

Kostnader för lokaler -1 487 -1 �27 -1 421

Övriga driftkostnader -17 2�7 -13 �37 -12 02�

Finansiella kostnader 0 -1 -1

Avskrivningar och 
nedskrivningar -2 410 - 2 141 -1 84�

Summa	verksam-
hetens	kostnader -77	698 -70	312 -62	610

Verksamhetsutfall -9	141 -10	665 -6	294

Transfereringar

Medel som erhål- 
lits från myndig- 
heter för bidrag 2 �32 1 074 ��

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 1 40� 3�� 373

Lämnade bidrag -4 038 -1 470 -42�

Saldo 0 0 0

Årets	kapital-	
förändring -9	141 -10	665 -6	294

Anslags- och bidragsfinansierad forskning ökade 
med 1 908 tkr (sex procent) respektive 7 851 tkr 
(40 %). Av den totala forskningsfinansieringen 
utgör andelen anslag 52 % och andelen extern 
finansiering 48 %. Det är en ökning av andelen 
extern finansiering med fyra procentenheter 
jämfört med 2006. Den kraftfulla tillväxten av 
externa medel visar att Högskolan i Borås olika 
forskningsområden är konkurrenskraftiga.

Samtliga kostnadsslag, med undantag för lokal-
kostnader, ökade för 2007 jämfört med 2006. 
Detta medför att de totala kostnaderna för verk-
samhetsgrenen ökade med 7 386 tkr för 2007. 
Kostnadsökningen är resultatet av Högskolan i
Borås medvetna satsning på att stärka och ut-
veckla forskningen och forskarutbildningen i 
linje med högskolans strategiska utveckling. Sam-
mantaget innebär detta att verksamhetsgrenen 
forskning och utbildning på forskarnivå redovisar 
ett negativt resultat med 9 141 tkr för 2007. 

Tabell	20:	Forskning	och	forskarutbildning	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens	intäkter

Intäkter av anslag 3� 4�7 33 �4� 32 0�4

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 3 �13 4 40� 4 ���

Intäkter av bidrag 27 ��7 1� �4� 18 080

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa	verksam-
hetens	intäkter 66	967 57	604 55	093

Verksamhetens		
kostnader

Kostnader för personal -�� �81 -�1 838 -4� 702

Kostnader för lokaler -1 4�3 -1 48� -1 3�4

Övriga driftkostnader -1� 7�� -12 �28 -11 4��

Finansiella kostnader 0 -1 -1

Avskrivningar och 
nedskrivningar -2 37� -2 0�3 -1 81�

Summa	verksam-
hetens	kostnader -76	176 -68	346 -61	381

Verksamhetsutfall -9	209 -10	742 -6	288

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter  
för bidrag 2 �32 1 074 ��

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 1 40� 3�� 373

Lämnade bidrag -4 038 -1 470 -42�

Saldo 0 0 0

Årets	kapitalförändring -9	209 -10	742 -6	288
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Tabell	21:	Uppdragsforskning	(tkr)

2007 2006 2005

Verksamhetens	intäkter

Intäkter av anslag 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 1 ��0 1 �43 1 0�8

Intäkter av bidrag 100 1��

Finansiella intäkter 0 0

Summa	
verksamhetens	intäkter 1	590 2	043 1	223

Verksamhetens	kostnader

Kostnader för personal -��3 -1 2�8 -�12

Kostnader för lokaler -24 -41 -�7

Övriga driftkostnader -�11 -�0� -�30

Finansiella kostnader 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -34 -48 -30

Summa	
verksamhetens	kostnader -1	522 -1	966 -1	229

Verksamhetsutfall 68 77 -6

Årets	kapitalförändring 68 77 -6

Tabellerna 20 och 21 visar att den positiva utveck- 
lingen skett inom forskning och forskarutbild-
ning medan verksamheten inom uppdragsforsk-
ning minskade i förhållande till 2006. 

Forskning	vid	Högskolan	i	Borås
Vid Högskolan i Borås bedrivs idag forskning 
inom 20 program. En kontinuerlig utveck-
ling sker inom programmen och nya program 
tillkommer som följd av nya satsningar, av-
knoppningar eller sammanslagningar.

Forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås 
kan grupperas i sex större områden:

• Energi och material handlar om miljömässig, 
hållbar utveckling genom att nya biobaserade 
material, samt utvecklandet av nya metoder 
för konvertering av biomassa till bioetanol och 
förnyelsebara material.

• Informationssystem och bibliotekstjänster med 
fokus på Informationsutbyte och Co-design 
handlar om utveckling av informationstjänster, 
tjänster och produkter i samverkan. 

• Lärande och informationssökning – praxis-
nära forskning om lärandets innehåll och 
redskap handlar om villkor för olika gruppers 
lärande, kommunikation och kunskapsbild-
ning förmedlade via digitala redskap och om 
metodutveckling i dessa sammanhang. Inom 

området bedrivs även forskning om lärande och 
informationssökning inom ramen för forsk-

 ningsprogrammet The Linnaeus Centre for Re-
search on Learning, Interaction and Mediated 
Communication in Contemporary Society.

• Logistik och handel handlar om utveckling av 
hållbar materialflödesrelaterad logistik.

• Nya arbetsformer inom vård och omsorg med
 fokus på äldreomsorg och prehospital akut-

sjukvård (E-care) handlar exempelvis om 
metodutveckling utifrån en brukardriven forsk-
ningsmodell i nära samverkan med brukare och 
professionella. 

• Textil och design handlar om metod, teori, 
material- och teknikutveckling samt om 
konstruktion, design och användning av textila 
produkter. Inom Smart Textiles rör forskningen 
exempelvis högteknologiska textilier vars 
utseende och/eller funktion förändras utifrån 
externa stimuli.

Återkommande nyckelbegrepp i ovanstående 
redovisning är hållbarhet, produkt- och metod-
utveckling samt kommunikation och lärande. 
Kommunikation handlar om utveckling, sprid-
ning och användning av information. Utifrån 
ovanstående kan forskningen vid Högskolan i 
Borås beskrivas med sentensen Kunskaps-, metod- 
och produktutveckling för hållbarhet och effektiv 
kommunikation. 

Inom ramen för denna övergripande formulering 
och de områden inom vilka högskolan är verk-
sam sker en fortsatt profilering av forskningen. 
Tre forskningsprogram vid Högskolan i Borås 
är Smart Textiles, Energi och material samt 
Informationsutbyte och Co-design. De nämnda 
programmen är exempel där en stor utvecklings-
potential finns.

Integrerad	design	–	kritisk		
analys	och	kreativ	design
Förutom profilering i form av starka och konkur-
renskraftiga forskningsområden så profileras forsk-
ningen genom det förhållningssätt till vetenskap-
lig verksamhet som präglar professionslärosätet 
Högskolan i Borås. Integrerad design är en 
benämning på ett övergripande förhållningssätt 
som ska vara applicerbart på olika projekt och 
tillämpbart för forskare inom skilda vetenskaps-
områden och med olika vetenskapsideal. 

Begreppet integrerad refererar till samverkan mel-
lan forskargrupper över traditionella gränser och 
till partnerskap med det omgivande samhället. 
Begreppet design beskriver att forskningsprojekt 
innefattar konstruktion av modeller och system 
av skilda slag som syftar till att praktikens pro-
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högskolans forskningsmiljö. Samtidigt utgör det 
ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument för 
utbildningarnas forskningsanknytning. Som ett 
led i att förstärka detta arbete beslutade hög-
skolans styrelse under hösten 2006 att avsätta 
medel för en försöksverksamhet med så kallade 
post-doc-anställningar. Satsningen innebar att 
nydisputerade har givits möjlighet att bedriva 
forskningsverksamhet på heltid under 2007.
Högskolan i Borås har sökt rättigheter för att 
utveckla och bedriva en professionsinriktad 
doktorsutbildning. I avsaknad av egna examina-
tionsrättigheter har högskolans strategi varit att 
genom allianser bygga ut en forskarutbildnings-
verksamhet. Högskolan i Borås bedriver genom 
avtal med Göteborgs universitet landets största 
forskarutbildning i biblioteks- och informations-
vetenskap. Genom särskilda avtal och i samarbete 
med Göteborgs, Karlstads och Växjö universitet 
bedriver högskolan även forskarutbildning inom 
vård- och omvårdnadsvetenskap samt inom ut-
bildningsvetenskap. Vidare deltar högskolan med 
doktorander i nationella forskarskolor i didaktik, 
utbildningsvetenskap, materialteknik och språk-
teknologi samt i den nordiska forskarskolan Nor-
dic 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	22:	Forskarstuderande	

Forskarstuderande 2007 2006 2005

Antal forskarstuderande 113 107 107

Kvinnor �� �1 �4

Andel kvinnor �1% �7% �0%

Antal doktorandanställn. �� �1 48

Nya under året 14 1� 11

Disputerade under året 7 7 13

Licentierade under året � 4 7

Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås 
uppgick 2007 till 113 individer, vilket är en 
ökning med sex personer i jämförelse med 2006. 
Nyrekryteringen av forskarstuderande utgör ett 
viktigt medel för att förstärka den profilutveck-
ling av forskningsverksamheten som beskrivits 
ovan. 14 nya forskarstuderande rekryterades 
under året. 

Under 2007 har sju personer disputerat och fem 
avlagt licentiatexamen vilket är en ökning i för-
hållande till 2006. Majoriteten av de forskarstud-
erande är kvinnor även om det som helhet inte 
är någon markant ojämn könsfördelning som 
uppvisas. Nedbrutet på olika ämnen kan dock 
betydande skillnader vad gäller andelen män och 
kvinnor konstateras. I princip utgör kvinnliga 

blemställningar ska kunna hanteras på ett mer 
effektivt sätt. 

Den samlade benämningen Integrerad design 
refererar således till ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt som innebär utveckling och integration 
av teori och praktik i syfte att uppnå djupare 
förståelse av studerade fenomen och problem. 
Förhållningssättet som följer naturligt av verk-
samhetsidén Vetenskap för profession blir på så sätt 
en utmärkande egenskap och ett tydligt känne-
tecken för forskningsverksamhet vid Högskolan 
i Borås. 

Forskning	med	anknytning	till
lärarutbildning
Forskning med anknytning till lärarutbildning 
har förstärkts avsevärt under 2007, inte minst 
genom två nya projekt finansierade av Veten-
skapsrådet. Såväl formella som informella avtal 
om forskning och forskarutbildning har slutits 
och det internationella samarbetet har utvecklats 
ytterligare. Till dessa framgångar tillkommer även 
följande aktiviteter:

• Rekrytering av en ny professor i special-
 pedagogik. 
• En nystartad magisterutbildning i utbildnings-

vetenskap. 
• En ansökan har utformats om att erhålla 
 masterexamensrättigheter i pedagogiskt arbete.
• Lärarutbildningens och Institutionen för peda-

gogiks gemensamma framtida satsning mot 
forskning om de sociala, politiska och ekono-
miska villkoren för demokrati och delaktighet 
i läroprocesser i förskola, skola och samhälle, 
har införts i Högskolan i Borås forsknings- och 
utbildningsstrategiska dokument. 

• Två internationella gästprofessorer har knutits 
till områdets forskningsverksamheter.

Ovan nämnda aktiviteter har, tillsammans med 
ett antal nya doktorander, inneburit att lärarut-
bildningens vetenskapliga anknytning utvecklats 
starkt under året. 

Utbildning	på	forskarnivå
Förutom den långsiktiga utvecklingen av forsk-
ningsverksamheten har Högskolan i Borås under 
2006-2007 fattat ett antal strategiska beslut i 
linje med professionsuniversitetets verksamhets-
idé för att utveckla Högskolan i Borås till en 
attraktiv och kreativ forskningsmiljö. 
 
Det är av betydande vikt för högskolan att dess 
doktorander väljer att stanna kvar vid lärosätet 
efter avklarad disputation. Detta är nödvändigt 
för att långsiktigt kunna utveckla och förstärka 
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där biträdande handledare utses bland erfarna 
lektorer/forskare. Detta innebär att handledar-
kompetensen breddas samt att kunskap inom 
specifika delområden kan utnyttjas. Under 2007 
fanns det vid Högskolan i Borås 92 personer med 
handledarkompetens.

För utveckla handledarkompetensen vid Hög-
skolan i Borås har högskolan under hösten 2007 
genomfört en kurs i forskarhandledning som 
arrangerades av högskolan. Tjugo lektorer, från 
fem av högskolans sex institutioner, deltog i 
utbildningen. 

Vetenskaplig	publicering
Det totala antalet publikationer ökade under 
2007 jämfört med 2006. Värt att framhålla är 
den betydande ökningen av publikationer under 
kategorin bok/bokkapitel. Antalet publikationer 
i nämnda kategori har nästan fördubblats visavi 
publikationsproduktionen föregående år.

Tabell	23:	Publikationer

Publikationer 2007 2006 2005 2004

Referee-artiklar 87 �4 �� 8�

Konferensbidrag 137 1�1 1�� 1�1

Övriga artiklar  
och rapporter �1 77 �� �7

Utställningar 11 22 12 12

Övriga antal � 1� - 1�

Bok/bokkapitel �� 48 77 -

Publikationer	totalt 430 407 423 322

Tabellen visar att antalet referee-artiklar har ökat 
marginellt jämfört med 2004. Högskolan i Borås 
anser därför att det är ett prioriterat område att 
forskare vid högskolan publicerar sig. För att 
stimulera en ökning av produktionen av referee- 
artiklar jämte en generell ökning av publicerings-
verksamheten har högskolan under 2007 antagit 
en publiceringspolicy. Vidare har det genomförts 
informationsinsatser riktade till högskolans 
forskare bland annat vad som gäller vid ”dubbel-
publicering”, vilka publiceringalternativ en 
forskare har och vilka publikationer som ger 
högst rankning. 

För att ytterligare förstärka, utveckla och synlig-
göra Högskolan i Borås vetenskapliga publicer-
ingsverksamhet initierade Bibliotek & lärande-
resurser vid Högskolan i Borås ett system för 
digital publicering under år 2006. Borås  
Akademiska Digitala Arkiv (BADA) används för 
digital publicering av forskningspublikationer, 
studentuppsatser och andra digitala objekt. 
Systemet har under 2007 implementerats genom 
informationsinsatser till högskolans forskare. 

forskarstuderande en majoritet inom samtliga 
ämnesfält förutom inom det naturvetenskapliga 
och tekniska området.

För att möjliggöra en kvalificerad tvär- och 
mångvetenskaplig forskningsmiljö i linje med 
högskolans verksamhetsidé bedrivs en högskole- 
gemensam verksamhet benämnd Doktorsut-
bildning vid Högskolan i Borås (DUT). I decem-
ber 2006 permanentades verksamheten som ett 
utskott till Forsknings- och utbildningsnämnden. 
Till utskottet har en ordförande och en studie-
rektor knutits. DUT ansvarar för att:

• utarbeta och tillämpa mål och strategier för att 
stödja professionsinriktad doktorsutbildning 
vid Högskolan i Borås,

• utarbeta och tillämpa mål och strategier för att 
skapa en ”tillhörighetskänsla” bland forskar-
studerande vid Högskolan i Borås,

• upprätta och uppdatera en sammanställning 
över alla forskarstuderande vid Högskolan i 
Borås, var de är inskrivna, progression samt 
vem som är handledare och

• avrapportera verksamheten till högskolans 
nämnder och ledning.

Under 2007 har DUT i samverkan med hög-
skolans avdelning för utbildnings- och forsk-
ningsstöd verkat för att ta fram riktlinjer för 
förlängning av utbildningstiden för forskarstud-
erande med anledning av förtroendeuppdrag i 
högskoleorgan vid Högskolan i Borås. Riktlinjerna
antogs av rektor under våren. Detta har under-
lättat möjligheten att rekrytera forskarstuderande 
till de förtroendeuppdrag som finns. Vidare har 
DUT arbetat med utvecklandet av ett paket av 
kurser på forskarnivå och utskottet genomförde 
under året kursen Vetenskaplig kommunikation 
och informationssökning (7,5 högskolepoäng) 
med god kvalitet och tillfredställande genom-
strömning. 

Handledarkompetens
För att vara huvudhandledare för forskarstud-
erande ställs krav på docentkompetens vilket 
också regleras i de olika avtal för forskarutbild-
ning som Högskolan i Borås har med bland 
annat Göteborgs universitet, Chalmers, Växjö 
universitet och Karlstads universitet. I första 
hand bedöms handledarkompetens innehas av 
professorer och docenter som dessutom genom-
fört en handledarutbildning, i andra hand av 
erfarna disputerade forskare med kompetens 
som bedöms ligga i nivå med eller nära docent-
kompetens inom det aktuella specialområdet. 
Ofta kombineras ett dubbelt handledarskap 
där huvudhandledning utförs av professor och 
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Vidare har det genomförts utbildningar för instit-
utionernas forskningssekreterare i hur rapporter-
ing i systemet ska genomföras. 

Under senhösten utkom det första numret i en 
rapportserie benämnd ”Vetenskap för profession”. 
Rapportserien publicerar översikter avseende 
avslutad, pågående och planerad forskning vid 
Högskolan i Borås. Serien välkomnar också upp- 
satser som uppmärksammar aktuella frågor i 
samhällsdebatten och som utifrån teoretiska och 
principiella perspektiv belyser frågeställningarnas 
innebörder, egenskaper och sammanhang. 

Syftet med rapportserien är, utöver att redovisa 
resultat från pågående och avslutade forsknings-
projekt vid högskolan, att publicera inlägg i en 
pågående diskussion kring forskningens inrikt-
ning och tillämpade metoder inom ramen för 
verksamhetsidén Vetenskap för profession. Planen 
är en årlig utgivning på tre-fyra rapporter. Rap-
portserien vänder sig till forskare och lärare inom 
universitet och högskolor och till verksamma inom 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.
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Utveckling	av	en	stark	profil

Gemensamma
områden

Omvärldssamverkan
En	strategisk	dimension
Högskolan i Borås strategi att bedriva professions- 
inriktad utbildning och forskning i samarbete 
med olika aktörer är ett centralt medel för att 
säkra verksamhetens relevans och för att skapa 
effektiva arenor för kunskaps- och kompetens-
överföring, till stöd för professionernas och 
regionens utveckling. Samverkansarbetet under 
perioden 2004-2007 har präglats av ett fortsatt 
arbete med att utveckla Högskolan i Borås sedan 
länge väl utvecklade profil att utbilda för, forska 
om och arbeta tillsammans med näringsliv, kultur-
liv och offentlig verksamhet. Denna inriktning 
utgjorde även utgångspunkt för den universitets-
ansökan som Högskolan i Borås överlämnade till 
regeringen 2005. 
 
Den övergripande målsättningen för högskolans 
utbildningsverksamhet är att förbereda studenter-
na för kvalificerad yrkesutövning genom att svara 
mot arbetsmarknadens behov och studenternas 
efterfrågan och framtidsplaner. Samverkan med 
relevanta intressenter utgör således en central del 
av Högskolan i Borås utbildningsstrategi. För 

att kvalitetssäkra och utveckla utbildningarnas 
samhällsrelevans finns vid respektive institution 
utbildningsråd, med externa ledamöter från 
berörda professionsområden, med ett direkt 
inflytande på utvecklingen av högskolans utbild-
ningsverksamhet. 

Genom att högskolans beslutsstrukturer har öpp-
nats upp för inflytande från externa aktörer kan 
en formaliserad dialog skapas i syfte att säkerställa 
ett givande och fortlöpande informationsutbyte. 
Ett sådant utbyte med professionen bidrar till att 
Högskolan i Borås utbildningsutbud är aktuellt 
och avspeglar såväl studenternas intresse som de 
behov som finns inom arbetslivet. Att Högskolan 
i Borås har utvecklat ett attraktivt utbildningsut-
bud visar sig bland annat genom att högskolan 
i officiell statistik redovisar ett ökat söktryck till 
sina utbildningar och intar en nationell topp-
position när det gäller hur examinerade studenter 
lyckas ta sig in på arbetsmarknaden.

Gemensamt för Högskolan i Borås forskning är 
det nära samarbetet med aktörer inom specifika 
professionsområden och intresset för att ny 
kunskap förmedlas och nyttiggörs i näringsliv, 
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kulturliv och offentlig verksamhet. Den starka 
kopplingen gör det möjligt att tillvarata och 
integrera kunskaper och problemställningar som 
utvecklas i det omgivande samhället, till stöd 
för förnyelse och utveckling i professionernas 
praktik. Professionslärosätets förhållningssätt till 
forskning och utveckling innebär även att det 
skapas goda förutsättningar för att Högskolan i 
Borås kontinuerligt kan vidareutveckla och stärka 
sin roll i det regionala och nationella innovations-
systemet.

Eftersom Högskolan i Borås valt att betrakta 
samverkan med det omgivande samhället som en 
strategisk dimension i utbildning och forskning 
har detta påverkat högskolans organisation för 
samverkansfrågor. Ansvariga på den strategiska 
nivån är idag prorektor, med ansvar för forsk-
ning, och vicerektor för grundutbildning. På led-
ningsnivå finns dessutom en utvecklingsdirektör 
med ansvar för strategiska allianser samt regional 
utveckling och tillväxt. Genom att fokusera på ett 
processorienterat arbetssätt har en ökad kom-
petens runt samverkansfrågor byggts upp inom 
avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd 
som ger stöd till kärnverksamheten i samverkans-
frågor. Exempelvis har en samverkansgrupp med 
deltagande från högskolans samtliga enheter 
skapats för diskussion kring aktuella frågor 
rörande samverkan. På ledningsnivå har ett 
Advisory Board med representanter från det 
lokala och regionala näringslivet samt ett Junior 
Board bestående av elever från Sjuhäradsbygden 
inrättats. Vidare finns vid samtliga institutioner 
en institutionsstyrelse med extern ordförande och 
externa ledamöter.

Arenor	för	samverkan
Högskolan i Borås verksamhetsidé förutsätter att 
det utvecklas fungerande system för kunskapsut-
byte på olika nivåer. Av stor betydelse är gemen-
samma projekt i partnerskap samt former som 
underlättar individers rörelse mellan akademi och 
arbetsliv. Dessa system stödjer såväl den formella 
som informella dialog och interaktion som Hög-
skolan i Borås ser som grunden för sin verksam-
het som professionslärosäte. Den grundläggande 
drivkraften är att genom utbildning och forsk- 
ning verka för en gynnsam samhällsutveckling. 
Denna drivkraft har bland annat tagit sig i ut-
tryck i olika former av centrumbildningar och 
partnerskap. Nedan ges exempel på arenor för 
samverkan som initierats och/eller utvecklats 
under perioden 2004-2007.

Bakom Textile Innovation & Competence Centre 
(TIC) står näringsliv, forskningsinstitut och olika 
forskargrupper vid Högskolan i Borås. TIC leds 

av en styrelse där företrädare för textilområdet är 
representerade. Syftet med centrat är att stödja 
textilbranschens utveckling genom forskning och 
kompetens-, produkt- och affärsutveckling. TIC 
utgör också Högskolan i Borås bidrag till VINN-
VÄXT-projektet Smart Textiles. Smart Textiles 
bedrivs i samarbete med SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, IFP Research AB och Chalm-
ers. Medverkande aktörer har genom projektet 
en unik möjlighet att etablera ett internationellt 
ledande kluster inom området. 

Waste Refinery är ett nationellt forsknings- och 
kompetenscentrum med syfte att verka för 
resurssnål, säker och miljövänlig avfallshantering. 
Centrat, som är inrättat vid SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, har skapats och utvecklats av 
Högskolan i Borås i samarbete med SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Borås Stad, Chalmers 
samt ett antal företag inom energi- och avfalls-
hantering. Waste Refinery har som målsättning 
att bidra till att minska beroendet av fossila 
bränslen och medverka till att på ett effektivt och 
miljövänligt sätt kunna omsätta avfall till nyttiga 
resurser för samhället. 

ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) är ett samarbete mel-
lan Högskolan i Borås, Sjuhärads kommunal- 
förbund och Västra Götalandsregionen. ÄVS 
fungerar även som ett nätverk mellan represent-
anter 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 praxis-
utveckling inrättade Högskolan i Borås under 
2006 ett centrum för utveckling av IT-använd-
ning. Syftet med InnovationLab är att utveckla 
en samverkansarena mellan akademi och arbets-
liv. På detta sätt skapas en koppling till den 
kunskap och de villkor som råder i professionell 
utövning inom system- och programutveckling. 
Centrats huvudsakliga inriktning är programut-
veckling för externa och interna uppdragsgivare. 
Knutet till centrat finns även en forskningsmiljö 
som skapar förutsättningar för forskning direkt 
kopplad till produktion.

Centrum för Arbetsvetenskap (CAV) bildades av 
forskare vid Högskolan i Borås och företrädare 
för arbetslivet med syfte att tillsammans identi-
fiera problem som finns i yrkeslivet och med 
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hjälp av arbetsvetenskaplig kunskap lösa dessa. 
Centrat drivs i samarbete med företag och andra 
organisationer. CAV bidrar till samverkan mellan 
arbetsliv, utbildning och forskning inom det 
arbetsvetenskapliga området genom att utgöra en 
arena och mötesplats för kunskapsutveckling och 
utbyte av erfarenheter mellan företag, organisa-
tioner och forskning. CAV arbetar aktivt för att 
skapa attraktiva arbetsplatser i regionen. Till CAV 
finns ett råd knutet med företrädare för medlem-
marna samt en extern ordförande. 

Ovan nämnda aktiviteter ska ses som några 
exempel på högskolans arbete under perioden 
med att skapa arenor för kunskaps- samt kompet-
ensöverföring. Vidare har det skapats arenor för 
att underlätta forskares rörlighet mellan akademi 
och omgivande samhälle. Högskolan har på 
såväl grupp- som individnivå utvecklat ett stort 
antal projekt där anställda vid högskolan samt 
individer från arbetslivet deltar. Andra intressanta 
exempel är förekomsten av industridoktorander, 
forskare och lärare med delade tjänster, adjung-
erade forskare och lärare, externa mentorer och 
handledare samt examens- och forskningsarbeten 
som initierats av näringsliv och offentlig sektor. 

Sedan föregående rapportering har högskolan 
ytterligare utvecklat samarbetet med näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet inom utbild-
ningsverksamheten. Detta medför att Högskolan 
i Borås kan erbjuda merparten av studenterna 
relevanta omvärldskontakter inom ramen för sin 
utbildning. Exempel på sådana kontakter är verk-
samhetsförlagda utbildningsmoment, fadder-
företag, projektbaserade kurser, gästföreläsare, 
möjlighet att genomföra examensarbete i företag 
och organisationer, traineeplatser under utbild-
ning, utbildningar framtagna i samverkan med 
omgivande samhälle. Institutionen för vård-
vetenskap vid Högskolan i Borås har exempel-
vis tillsammans med Södra Älvsborgs Sjukhus 
utvecklat tre utbildningsvårdsavdelningar där 
institutionens studenter praktiserar under sin ut-
bildning. Samarbetet syftar till att höja kvaliteten 
samt utveckla modeller för den verksamhetsför-
lagda utbildningen. Under 2007 har nästa steg 
i denna utveckling tagits för att genom kliniska 
lektorat forskningsanknyta dessa avdelningar. Ett 
annat exempel är den mentorsverksamhet som 
bedrivs inom lärarutbildningen, vilket innebär 
att studenterna under hela sin utbildning har 
kontakt med en yrkesverksam mentor. Genom 
utbytet mellan högskolan och de yrkesverksamma 
utvecklas även högskolans utbildningar inom 
området.

En annan viktig form för samverkan är verksam-
het i form av uppdragsutbildningar. Härigenom 

är Högskolan i Borås en aktör i det livslånga 
lärandet för organisationer och individer på såväl 
nationell, regional som lokal nivå. Merparten av 
högskolans uppdragsutbildningar ges inom vård- 
och skolområdena. Högskolan har även inom 
andra områden, som till exempel fastighetsmäk-
lare, startat nya uppdragsutbildningar riktade 
mot yrkesverksamma. Uppdragsutbildningar ge-
nererar även ett kunskapsutbyte som bidrar med 
influenser till ordinarie verksamhet och start av 
nya utbildningar. Flertalet uppdragsutbildningar 
ges som campusutbildningar men de flexibla 
undervisningsformerna har ökat under perioden. 

Eftersom näringslivsstrukturen i Sjuhäradsbygden 
består av många mindre företag utgör kompetens-
utveckling en nyckelfaktor för fortsatt positiv 
tillväxt i regionen. Under perioden har Högsko-
lan i Borås i samverkan med företag i regionen 
genomfört ett projekt med över 1 000 deltagare 
som syftade till att inventera företagens kompe-
tens som underlag för att identifiera eventuella 
kompetensutvecklingsinsatser. 

En	regional	aktör
Genom egna aktiviteter, och i samarbete med 
olika aktörer inom området har Högskolan i 
Borås under perioden 2004-2007 genomfört 
en rad åtgärder i syfte att stärka forskares och 
studenters förutsättningar för innovation och 
kommersialisering av forsknings- och studieresul-
tat. För att vara en aktör i samhällsutvecklingen 
krävs effektiva kanaler för spridning av nya rön 
mellan akademin och professionerna. Ett viktigt 
steg i denna utveckling var starten av Högskolan 
i Borås holdingbolag under 2004. Bildandet av 
Högskolan i Borås Holding AB har inneburit 
att högskolan under perioden haft möjlighet 
att starta ett antal nya företag sprungna ur den 
egna verksamheten. Holdingbolaget har sedan 
starten medverkat till grundandet av stiftelserna 
Espira Tillväxtcenter och Drivhuset Borås. Espira 
Tillväxtcenter är ett samarbete mellan Borås Stad, 
Sjuhärads kommunalförbund och Högskolan i 
Borås och utgör en viktig del i högskolans stra-
tegi att utveckla strukturer som stödjer behoven i 
kunskaps- och innovationsprocessens olika delar.  
Espira Tillväxtcenter har bidragit till Sjuhärads 
näringsliv, både genom att stimulera nyföretagan-
de och genom att utveckla studenternas kunska-
per i entreprenörskap. 

Inom Espira Tillväxtcenter finns Espira Inkuba-
tor med syfte att skapa fler företag i regionen och 
Espira Projektsamverkan som fungerar som en 
plattform för att initiera och driva projekt med 
aktörer från forskning och näringsliv. Högskolan 
i Borås driver inom ramen för Espira Tillväxt-
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center dels Centrum för Entreprenörskap och 
Affärsdesign (CEA) och dels en förinkubator 
kallad Textil- och Modefabriken. 

CEA bedriver utbildning, forskning och rådgiv-
ning inom entreprenörskap. Centrat utgör en 
mötesplats och resurs för näringsliv, forskning, 
studenter och andra aktörer i samhället som vill 
utveckla ny verksamhet såväl inom etablerade 
organisationer som genom nyföretagande. Tex-
til- och Modefabriken syftar till att ge studenter 
från modedesignutbildningen och andra textil-
relaterade program möjligheter att utveckla sina 
idéer i form av kollektioner och produkter. För 
både entreprenörsutbildningen och den textila 
experimentverkstaden är ambitionen att de idéer 
som kan utvecklas till företag ska flytta till inkub-
atorn. Nämnas kan att flera av de företag som 
ingått i Espira Inkubator har sitt ursprung inom 
entreprenörsutbildningen.

Två ytterligare exempel på aktiviteter, som ut-
vecklats under perioden, för att främja innova-
tionssystemet är Drivhuset Borås och CONNECT 
Väst Sjuhärad. Drivhusets arbete fokuseras på att 
ge stöd till studenter som har egna idéer och vill 
arbeta med utveckling av dessa. På kort tid har 
verksamheten utvecklats kraftigt och under 2007 
genomfördes ett flertal projekt, däribland den 
uppmärksammade E.GO-dagen, en entrepre-
nörsinspirerande dag på högskolan som samlade 
över 1 000 besökare. CONNECT Väst Sju-
härad är en ideell organisation som erbjuder både 
nystartade och etablerade företag kompetens och
nätverk vid tillväxtsatsningar. Verksamheten byggs
kring så kallade språngbrädor, en strategiutveck- 
lingsprocess med målet att skapa bra förutsätt-
ningar att finansiera tillväxtsatsningen. CON-
NECT Väst Sjuhärad arbetar även med att bygga
upp nätverk av lokala investerare och styrelsele-
damöter, arrangera investeringsforum samt till-
handahålla ett webbaserat bibliotek av entrepre-
nörskapslitteratur.

Projektet Campus Sjuhärad genomfördes fram-
gångsrikt (2002-2005) med Högskolan i Borås 
som drivande part tillsammans med Västra Göta-
landsregionen och Sjuhärads kommunalförbund. 
Projektet har skapat nya plattformar för samverk-
an mellan Högskolan i Borås och kommunerna 
i Sjuhärad. Infrastrukturen för distansutbildning 
via lärcentra i Sjuhärad, Bättrekonceptet och 
Smart Textiles är exempel på projekt som utveck-
lats med stöd från Campus Sjuhärad.

Västra Götalandsregionen ansvarar för genom-
förandet av den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsätt-

ning 2007-2013. Utifrån behovet av att förstärka 
den regionala infrastrukturen för innovation, har 
Västra Götalandsregionen inlett ett arbete för att 
understödja starka forsknings- och utvecklings-
miljöer med bred industriell, akademisk och 
politisk förankring, i form av så kallade arenor. 
Modellen med arenor bygger på att det etableras 
en grundresurs för innovationssystemet, som 
samhället, högskolorna och företagen gemensamt 
tar ansvar för. Genom den breda förankringen 
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. 
Högskolans ambition är att ESPIRA Tillväxt-
center ska bli en sådan arena i Sjuhärad. 

Vidare har Västra Götalandsregionen tagit 
initiativ till ett samarbete med lärosäten inom 
regionen. Samarbetet, som sker på rektors och 
prorektors nivå, syftar till att utarbeta gemen-
samma strategier för regionens tillväxt. 

Samverkan	med	andra	lärosäten
Ovan har givits exempel på olika områden och 
projekt där Högskolan i Borås är en aktiv aktör 
för att stärka samverkan med näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet. Ett annat område där 
Högskolan i Borås under perioden har tagit aktiv 
del för att utveckla en stark regional utbildnings- 
och forskningsmiljö är samarbetet med andra 
lärosäten. Samarbetet har under perioden in-
begripit utbildning, forskning och administrativ 
utveckling. I dagsläget deltar Högskolan i Borås i 
följande samarbeten med andra lärosäten:

• Västra Götalands Högskolor
• Västsvenska universitetssamarbetet
• UniLink
• Bättrekonceptet
• Samarbete inom vetenskapsområdet samhälls-

vetenskap och humaniora mellan Västra Göta-
lands Högskolor, Högskolan i Halmstad samt 
Högskolan i Jönköping. 

• Reväst 

Sedan 2004 deltar Högskolan i Borås i sam-
arbetet Västra Götalands Högskolor (VGH) 
tillsammans med Högskolan Väst och Högskolan 
i Skövde. Syftet med VGH har varit att samverka 
brett inom olika utbildningsområden samt inom 
administration och förvaltning. Inom kvalitet, 
förvaltning och administration finns väl fung-
erande och etablerade samarbeten. Exempelvis 
har projektet PROSAM eller Professionalisering 
av omvärldssamverkan genomförts 2006-2007. 
Projektet har haft för avsikt att ta fram besluts-
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underlag angående inre organisation och ansvars-
fördelning vad gäller samverkan mellan akademi 
och omvärld. 

Västsvenska universitetssamarbetet (VUS) är ett 
samarbete på rektorsnivå mellan de västsvenska 
lärosätena. VUS syfte är att bidra till Västsveriges 
utveckling genom samarbete mellan lärosätena, 
näringsliv och offentlig verksamhet. Samarbete 
sker genom gemensamma insatser, mellan två 
eller flera lärosäten. Samarbetet kan ske i löpande 
program, tidsbegränsade projekt och i nätverk. 
VUS är också en mötesplats för ökat erfarenhets- 
och kunskapsutbyte rörande lärosätenas samverk-
ansarbete.

UniLink är en ideell förening vars syfte är att 
utveckla och förnya samverkan mellan högskolan 
och det omgivande samhället. Detta sker genom 
att högskolorna har bildat ett nätverk för erfaren-
hetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt 
samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt. 
Ett antal delprojekt har under perioden startats 
med engagemang från de ingående lärosätena. 
Exempelvis har en modell för omvärldsanalys 
utvecklats. 

Bättrekonceptet består av högskolepoänggivande 
utvecklingskurser för arbetslivet. Dessa kurser 
vänder sig primärt till anställda vid små- och 
medelstora företag och genomförs i samverkan 
med Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. 
Utbildningarna ger direkta företagsvinster och 
efterfrågan är så stor att behovet idag inte helt 
kan tillfredsställas. Regionens lärcentra fyller en 
central roll då de, genom sin närhet till de yrkes-
verksamma studenterna, utgör den studiesociala 
och pedagogiska miljö där det fysiska mötet med 
lärare och andra studenter sker. Bättrekonceptet 
har under 2007 utvecklats ytterligare och fler 
högskolor har anslutit sig.

Ett annat exempel på Högskolan i Borås delak-
tighet i att utveckla en stark regional utbildnings- 
och forskningsmiljö utgörs av det avtal som 
2006 slöts 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.

Reväst är ett samarbete mellan universitet och 
högskolor samt näringsliv och offentlig verk-
samhet i Västsverige. Samarbetet syftar till att 
främja regional och nationell forskning genom 

att fungera som ett språkrör mellan forskare och 
olika aktörer i samhället.

Vidare har Högskolan i Borås under perioden 
2004-2007 deltagit i ett antal samarbetspro-
jekt mellan lärosäten. Exempelvis har en analys 
av förvaltning och administration genomförts 
gemensamt mellan Högskolan Väst, Högskolan 
i Halmstad och Högskolan i Borås. I denna har 
bland annat olika nyckeltal jämförts mellan de 
tre lärosätena. Med finansiering från VINNOVA 
har även en utvärdering av potentialen i kom-
mersialiseringen av forskningsresultat gjorts inom 
nyckelaktörsprogrammet. Arbetet har genomförts 
i samarbete med Högskolan Väst. 

Informationsverksamhet
Högskolan kommunicerar med omvärlden 
såväl internationellt, nationellt som regionalt 
och lokalt på flera sätt och genom olika kanaler. 
Förutom information via webb, nyhetsbrev till 
intressenter såsom kommuner och företag samt 
en numera webbaserad tidning för alumner, sker 
information via pressutskick, tv-produktioner, in-
formation till journalister samt via externa webb-
platser såsom forskning.se. Öppna föreläsningar, 
öppet hus och deltagande i vetenskapsfestivaler är 
andra kanaler för att sprida kunskap och inform-
ation om högskolans verksamhet. Under 2006 
startade ett omfattande webbutvecklingsprojekt 
som syftar till att kraftfullt förstärka högskolans 
informationskanaler och webbaserade tjänster. 
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 har vidare i stigande grad 
kommit att arbeta med strategisk kommunik-
ation, det vill säga med opinionsbildande insatser 
samt kommunikativt stöd till förverkligande av 
Högskolan i Borås långsiktiga målsättningar samt 
profilfrågor. Dessa kommunikativa omvärldskon-
takter består bland annat av alumnverksamhet, 
politikerkontakter, information som riktar sig till 
näringslivet samt insatser riktade mot allmänhe-
ten. 
  
Avseende folkbildning så fanns redan 2003 
aktiviteter som riktade sig gentemot allmänheten. 
Filosoficaféer genomförs fortfarande frekvent och 
är mycket uppskattade. Deltagarantalet brukar 
vara flera hundra. Designcaféer har med samma 
modell genomförts inom den textila området. 
Centrum för arbetsvetenskap genomför regel-
bundet seminarier riktade mot näringslivet och 
offentlig sektor. Högskolan i Borås firade 2007 
30 år som högskola och under hösten uppmärk-
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sammades detta genom en högskoledag riktad till 
allmänheten.

För att kunna vara en aktör i samhällslivet krävs 
också effektiva kanaler för hur forskningsresultat 
kommuniceras inom akademin och profession-
erna. Öppen publicering av forskarnas resultat, 
en mångfald av arrangemang och seminarier 
där forskningsresultat presenteras och diskuteras 
utgör andra exempel som har prioriteras när det 
gäller kommunikation av högskolans forskning. 
Högskolan har som ett led för att ytterligare 
profilera forskningen och lyfta fram sina starka 
forskningsområden genomfört en forskardag 
under 2007. För att stärka högskolans publice-
ringsverksamhet har Högskolan i Borås utvecklat 
ett gemensamt arkiv för digital publicering, Borås 
Akademiska Digitala Arkiv som introducerades 
under 2006. I arkivet placeras avhandlingar och 
artiklar från högskolans forskningsverksamhet, 
uppsatser från studenterna samt andra digitala 
handlingar. En policy för digital publicering har 
utarbetats och utbildning om arkivets möjligheter 
har genomförts med forskare, professorskolle-
gium och forskningssekreterare. 

Ny	styrmodell
Till stöd för utveckling, planering och uppfölj-
ning av ovan beskrivna verksamhet har Hög-
skolan i Borås under 2007 utvecklat en ny styr-
modell. Styrmodellen innebär att delar av 
resurstilldelningen blir given utifrån verksam-
hetens omfattning medan övrig medelstilldelning 
fördelas i enlighet med högskolans strategi att 
utveckla Vetenskap för profession. Detta innebär 
att aspekter som prioriteras vid resurstilldelning 
bland annat är att utbildningen har etablerat 
samarbete med arbetslivet och ger goda förut-
sättningar för en yrkeskarriär inom det aktuella 
professionsområdet, ett gott söktryck och tydlig 
arbetsmarknadsrelevans, forskningsanknytning 
och relevant lärarkompetens samt verksamhets-
förlagda utbildningsmoment. Ytterligare en viktig 
kvalitet är samarbete med andra lärosäten vid 
utveckling och genomförande av utbildningar.

För forskningen prioriteras att den bedrivs i sam-
arbete med arbetslivet, att tillämpade metoder 
omfattar hur resultat omsätts i praktiken och 
hur praktiska tillämpningar analyseras. Vidare 
prioriteras att forskningsgruppen/miljön har en 
tydlig profil som ökar konkurrenskraften och 
ger möjligheter till etablering av forskarskolor. 
Andra kriterier är publiceringsaktiviteter samt att 
forskningen bedrivs i samarbete mellan två eller 
fler institutioner eller forskargrupper vid andra 
lärosäten.

Syftet med styrmodellen är att skapa incitament 
till en strategisk utveckling i linje med verksam-
hetsidén. Detta åstadkoms genom att verksam-
heten följs upp och utvärderas utifrån ovanstå-
ende aspekter. Under 2007 har en arbetsgrupp 
tillsatts för att ta fram olika nyckeltal och mät-
metoder för kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering av högskolans verksamhet.

Internationalisering	
Högskolans	strategi
De övergripande målen för Högskolan i Borås 
internationaliseringsarbete beskrivs i Högskolan i 
Borås strategiska plan 2006-2008. I målbeskriv-
ningarna formuleras att studenter och anställda 
ska utveckla kunskap om, och förståelse för, 
globaliseringens 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 
som professionslärosäte. Utifrån dessa strategiska 
mål har Högskolan i Borås i sitt internationali-
seringsarbete identifierat och prioriterat tre 
områden:

• att utbildning och forskning beaktar och inte-
grerar ett internationellt perspektiv,

• en ökad student- och lärarmobilitet,
• utökning av det internationella samarbetet 

inom utbildning och forskning.

Högskolan i Borås ser internationalisering som 
en integrerad del av utbildning och forskning. 
Detta synsätt har fått en rad konkreta och organ-
isatoriska konsekvenser. En av konsekvenserna är 
hur det internationella arbetet på ledningsnivå 
bedrivs. Från och med 2007 har vicerektor för 
grundutbildning samt prorektor med ansvar för 
forskning och forskarutbildning ansvar för inter-
nationalisering inom ramen för sina huvudom-
råden. Högskolans olika administrativa stöd-
funktioner har också anpassats utifrån detta syn-
sätt på internationellt arbete. Stödstrukturerna 
har därigenom effektiviserats samtidigt som det 
internationella arbetet fått en tydligare position i 
den reguljära verksamheten.  

Ett centralt område inom ramen för det inter-
nationella arbetet har varit anpassningen till 
Högskolereformen 2007. Under verksamhetsåret 
har en anpassning av kurs- och utbildnings-
planer enligt Bolognamodellen ägnats särskilt 
fokus och intensitet. Högskolan i Borås har sett 
utvecklingsarbetet primärt som ett pedagogiskt 
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projekt. Arbetssättet har varit framgångsrikt, 
vilket bekräftas av att Högskolan i Borås inbjöds 
särskilt att presentera sitt implementeringsarbete 
vid Högskoleverkets årliga kvalitetskonferens 
under 2007.

En annan central del av Bolognaprocessen har för 
Högskolan i Borås varit utvecklingen av inter-
nationellt konkurrenskraftiga och rekryterande 
master- och magisterutbildningar. Under 2007 
har Högskolan i Borås också startat masterutbild-
ningar inom områden där Högskolan i Borås har 
starka utbildnings- och forskningsprofiler. Tre av 
dessa masterutbildningar, inom huvudområdena 
Energi- och materialåtervinning och Textil- och 
modedesign har haft en tydlig internationell 
profil som lockat ett stort antal internationella 
studenter. Även flera av Högskolan i Borås mag-
isterutbildningar, främst inom ingenjörsområdet 
och inom textil och design, har anpassats och ut-
formats för att kunna vara attraktiva för utländ-
ska studenter. Sammantaget har detta inneburit 
att antalet inresande studenter (främst så kallade 
free movers) har visat en fortsatt kraftfull tillväxt 
i förhållande till tidigare år. Detta inflöde av in-
ternationella studenter har inneburit att Högsko-
lan i Borås på ett påtagligt sätt har utvecklat en 
internationell prägel och miljö där studenter med 
olika etniska bakgrunder möts och studerar.

Internationell	dimension	i	utbildningarna	
En viktig uppgift för att nå målet att förstärka 
den internationella dimensionen i utbildning-
arna, har varit att på olika sätt öka de interna-
tionella inslagen i den reguljära utbildnings-
verksamheten. Förståelse för andra kulturer och 
kulturskillnader utgör ett medel för den enskilda 
studentens personliga utveckling. Den internatio-
nella dimensionen innebär också att högskolans 
utbildningar speglar ett allt mer globaliserat 
arbetsliv. Det senare handlar inte enbart 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. Mot denna bakgrund 
pågår ett intensivt arbete för att integrera aspek-
ter rörande internationalisering, mångfald samt 
miljö i ett globalt hållbart utvecklingsperspektiv i 
högskolans samtliga programutbildningar. 

En central del av att utveckla den internationella 
dimensionen i utbildningsverksamheten handlar 
även om att tillvarata mångfalden i det omgiv-
ande samhället. En studentsammansättning som 
på olika sätt speglar den etniska mångfald som 
finns i det lokala och regionala samhället utgör i 
detta sammanhang ett viktigt instrument för att 

utveckla kulturell förståelse hos såväl studenter 
som personal. Detta är ett centralt mål för Hög-
skolan i Borås verksamhet. Högskolan i Borås har 
under en rad år också haft en något högre andel 
studenter med utländsk bakgrund än genomsnit-
tet av svenska lärosäten. År 2006 hade var femte 
student, eller 19 %, vid högskolan utländsk 
bakgrund, enligt Högskoleverkets statistik.* Hög-
skolan i Borås framgångar inom området baserar 
sig på en rad faktorer, där inte minst personalens 
kunskaper om mångfald och kulturella möten 
utgör en viktig aspekt. Mot denna bakgrund har 
det under 2007 genomförts utbildningsinsatser 
med deltagare från högskolans olika enheter. 

Att finna former för att integrera utbytesstud-
enter 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 
så ges idag flertalet av dagens magister- och 
masterutbildningar samt ett allt större antal kur-
ser på gundnivå också på engelska. Detta innebär 
att det i flera av de utbildningar som är inter-
nationellt rekryterande finns en relativt god mix
mellan nationella och internationella studenter. 
Det relativt svaga söktrycket till ingenjörsutbild-
ningarna har dock inneburit att flera utbildningar
på avancerad nivå har en klar majoritet av inter-
nationella studenter, där studenter från vissa spe-
cifika länder är dominerande. Högskolan i Borås 
kommer att arbeta aktivt för att fler svenska 
studenter fortsätter sina studier på avancerad 
nivå. Vidare pågår ett systematiskt rekryterings-
arbete för att studenter från fler länder ska finnas 
representerade i studentgrupperna.  

En förutsättning för en fortsatt utveckling av 
fler internationella moment i utbildningarna 
är att såväl lärare som studenter har tillräckliga 
språkkunskaper. Högskolan har därför satt som 
mål att all personal och alla studenter ska kunna 
kommunicera inom sitt professionsområde på 
engelska. Ett uppmärksammat problem är att 
utländska studenters kunskaper i engelska inte 
alltid är i paritet med uppvisade formella meriter. 
Högskolan i Borås har därför byggt upp en 
pedagogisk stödverksamhet för engelska i tal och 
skrift, som också kan utnyttjas av svenska stud-
enter. Fortlöpande görs även satsningar för att 
erbjuda lärare och personal kompetensutveckling 
i det engelska språket. 

Ytterligare ett sätt att visa på utbildningarnas in-
ternationella dimension, är att samtliga kurs- och 
utbildningsplaner ska finnas i en svensk och en 
engelsk version oavsett vilket språk utbildningen 

* Enligt Högskole-
verkets nyckeltals-
databas för 2006.
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ges på. Detta är viktigt för att utbildningarna 
ska kunna jämföras och valideras vid exempelvis 
utlandsstudier samt vid framtida utlandsanställ-
ning. Under 2007 bedrevs ett översättningspro-
jekt som innebar att samtliga utbildningsplaner 
och en stor del av gällande kursplaner har över-
satts. Resterande kursplaner ska översättas under 
2008.

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 hög-
skolan med att ta tillvara erfarenheter från lärare 
med utländsk bakgrund och från lärare som har 
erfarenhet av internationellt arbete. Därutöver 
har högskolan ett antal anställda som kombi-
nerar sin lärartjänst vid Högskolan i Borås med 
anställning och engagemang vid lärosäten i andra 
länder. 

Ytterligare ett medel för att förstärka utbild-
ningarnas internationella dimension är alla de 
exempel på moment, kurser och utbildningar 
som har utvecklats i samarbete med internatio-
nella lärosäten och/eller där utbildningsmoment 
förläggs till utlandet. Som exempel under 2007 
kan nämnas:

• Fortsatt utveckling av en samnordisk masterut-
bildning i biblioteks- och informationsveten-
skap med inriktning mot nordiskt ledarskap.

• Workshops för studenter och lärare inom 
vårdvetenskap med lärare från England och 
Australien.

• Ett SIDA-finansierat utbyte mellan Institution-
en för vårdvetenskap och lärare från universitet 
i Yogyakarta i Indonesien. 

• Samarbete med konfektionsföretag och uni-
versitet i Baltikum för att studenterna genom 
studiebesök ska kunna studera fullskalig 

 industriell tillverkning.
• Samarbete och gemensam kursutveckling med 

Université de Savoi i Frankrike inom avfalls-
hantering.

• SIDA-finansierat samarbete inom forskarut-
bildning med Makerere University i Uganda 
inom biblioteks- och informationsvetenskap.

• Lärarstudenter som genomfört verksamhetsför-
lagd utbildning i en rad olika länder.

• Medverkan i E-team, ett utbildningssamarbete 
på masternivå som involverar cirka 20 univer-
sitet och högskolor med textilutbildningar i 
Europa.

• Lärare och studenter vid Institutionen för peda-
gogik som genom Nordplus deltagit i kurser i 
Hjörring, Danmark.

Internationell	mobilitet	
Ökad internationell mobilitet på alla nivåer lyfts 
i Högskolan i Borås strategiska plan fram som ett 
annat prioriterat mål för att stärka den inter-
nationella dimensionen i högskolans verksamhet. 
Som mål anges att antalet utresande och inresan-
de studenter ska öka och att minst tio procent av 
programstudenterna ska ha genomfört någon del 
av sin utbildning vid ett utländskt lärosäte.

Tabell	24:	Internationella	samarbetsavtal

Världsdel Antal	avtal

Afrika 4

Asien 18

Australien 1

Europa 134

- varav Norden 37

Nordamerika 3

Sydamerika 7

Totalt 167

Totalt hade Högskolan i Borås, vid utgången av
2007, avtal med 167 olika lärosäten utanför 
Sverige. Motsvarande siffra för 2006 var 164 
lärosäten. Den relativt marginella ökningen ska 
ställas i relation till att en översyn av avtalen 
gjordes under 2006 med följd att en rad inaktiva 
avtal avslutades. Det stora antalet avtal möjliggör 
en omfattande studentmobilitet.

Olika institutioner och utbildningsprogram vid 
Högskolan i Borås har med anledning av sina 
olika profiler utvecklat olika typer av former för 
utbytesverksamheten.  Ett belysande exempel på 
detta arbete utgörs av Institutionen för vårdve-
tenskap där ett etablerat student- och lärarut-
bytesprogram inom ramen för Linnaeus-Palme 
har gett spridningseffekter. Bland annat har 
arbetet inneburit att flera studenter ansökt och 
blivit beviljade så kallade Minor Field Studies 
(MFS) stipendium till exempelvis Indonesien 
och Jordanien. Med utgångspunkt i detta arbete 
har institutionen utvecklat en stödfunktion för 
studenter som vill ansöka om MFS-stipendium. 
Hösten 2006 och hösten 2007 gick fyra av sju 
respektive sex av sju av de MFS-stipendier hög-
skolan förfogar över till sjuksköterskestudenter. 
Dessförinnan hade inga sjuksköterskestudenter 
klarat konkurrensen om stipendierna. 

Ett annat, lite ovanligare, exempel på interna-
tionalisering är det stipendium som ett 40-tal 
företagare och föreningar från företrädelsevis 
Borås finansierar för studentutbyte inom området 
resursåtervinning. Stipendiet finansierar två 
indonesiska studenters masterutbildning i resurs-
återvinning vid Högskolan i Borås från och med 
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hösten 2007. Stipendiet har också resulterat i att 
ett universitet i Yogyakarta, Indonesien finansie-
rar ytterligare ett antal studenters masterutbild-
ning i resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Ett centralt arbete under 2007 har varit att 
utveckla olika typer av uppföljningsinstrument 
och nyckeltal för det internationella arbetet. Med 
anledning av detta redovisar Högskolan i Borås 
från och med 2007 den internationella mobil-
iteten på ett nytt sätt. I tillägg till den tidigare 
redovisningen av mobilitet som begränsades till 
de stora svenska, nordiska respektive europeiska 
utbytesprogrammen redovisar högskolan all av-
talsbaserad mobilitet. Avsikten är att detta på ett 
tydligt sätt synliggör hela högskolans verksamhet 
inom internationell mobilitet. Vidare utgör detta 
ett viktigt led för att underlätta uppföljning av 
det internationella arbetet. 

Tabell	25:	Antalet	utresande	inom	utbytesprogram

2007

Kategori Totalt Andel		
kvinnor

Studenter 1�� 80%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 40 77%

Doktorander 2 100%

Lärare 17 41%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 3 33%

Övrig personal �8 77%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 1 100%

Totalt 273 77%

Varav studenter
inom lärarutbildningen �0 7�%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 2 100%

Tabell	26:	Antalet	inresande	inom	utbytesprogram

2007

Kategori Totalt Andel		
kvinnor

Studenter 1�4 �2%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 78 �0%

Doktorander 1� �3%

Lärare 21 48%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 3 33%

Övrig personal 41 4�%

  -varav inom EU:s 
  utbildningsprogram 1 0

Totalt 232 58%

Tabellerna 25 och 26 redovisar in- och utresande 
studenter inom utbytesprogram. I redovisningen 
görs en skillnad mellan lärarutbyte som handlar 
om undervisning respektive personalutbyte som 
berör till exempel planering.

Även om redovisningen inte är jämförbar med 
tidigare års redovisningar kan det konstateras en 
kraftfull ökning av främst antalet studenter som 
genomfört delar av sin lärarutbildning utom-
lands, primärt delar av sin verksamhetsförlagda 
utbildning. Denna grupp uppgick till 60 stycken 
2006. Ökningen grundar sig i en förbättrad 
service och aktiv marknadsföring av värdet av att
förlägga delar av sin utbildning utomlands. Flex-
ibilitet 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 tabellerna 25 och 
26 enbart visar antalet studenter inom ramen 
för olika utbytesprogram. Statistiken inkluderar 
således inte så kallade free movers. 

Som nämnts ovan har Högskolan i Borås inom 
en rad områden utvecklat ett utbildningsutbud, 
främst på avancerad nivå, som är internationellt 
rekryterande. Högskolan i Borås har kontinuer-
ligt vidareutvecklat de informations- och service-
insatser som startade 2005 för att öka antalet 
utländska studenter på magister- och masternivå. 
Sammantaget har detta inneburit att antalet reg-
istrerade free movers för 2007 uppgick till 150. 
2006 var antalet registrerade studenter 95.

Den ökade internationella mobiliteten gäller även 
studerande på forskarnivå. Totalt har 16 utländska 
forskarstuderande varit kopplade till Högskolan
i Borås i form av projekt, handledning från hög-
skolans professorer samt genom olika typer av 
nätverk och symposium.

Som en följd av att Högskolan i Borås allt mer 
har sökt utbytesavtal med universitet utanför 
EES-området så har antalet utbytesstudenter ökat
från dessa länder. Under 2007 kom totalt 35 stud-
enter från länder som inte ingår i EES-området 
inom ramen för utbytesavtal. 2006 uppgick 
denna siffra till nio individer. 

Tabellerna visar att det pågår ett intensivt arbete 
när det gäller olika typer av internationell sam-
verkan på lärarnivå inom utbildningsområdet. 
Detta visar att den uppsökande verksamheten 
och de samarbeten som högskolan deltar i gett 
resultat. Tabell 25 visar dock enbart lärarutbytet 
inom ramen för olika utbytesprogram. Därut-
över sker en rad utbyten i form av gemensamma 
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utvecklings-, forsknings- och utbildningsprojekt, 
deltagande i konferenser samt besök hos samar-
betspartners. Som exempel kan nämnas:

• Gästforskare från Kuba, Iran och Indonesien 
inom ramen för Institutionen Ingenjörshögsko-
lans forskning inom etanolproduktion.  

• Institutionen Biblioteks- och informationsvet-
enskap/Bibliotekshögskolans arrangemang av 
den internationella konferensen CoLIS 6 med 
110 deltagare från 16 länder.

• Högskolans forskning i biopolymerteknik och 
naturfiberkompositer där det pågår forsknings-
samarbeten med universitet i Indien och Kina.

• Prehospital sjukvård som har ett väl etablerat 
forskningssamarbete med en rad olika univer-
sitet i Australien.

• Forskare vid InstitutionenTextilhögskolan som 
genom högskolans så kallade post-doc-satsning 
har varit gästforskare vid Fashion Institute of 
Technology i New York och University at 

 Buffalo i USA. 
• Logistikområdet där det finns utvecklade inter-
 nationella samarbeten inom ramen för den 

forskning som bedrivs om farligt gods i 
Östersjöområdet.

• EU-finansierade forskningsprojekt inom en rad 
olika områden. 

• SIDA-finansierat doktorandutbyte med Univer-
sity of KwaZulu-Natal i Sydafrika.

Övrig	utbildningsverksamhet	för	utländska	
studenter
Från och med hösten 2006 har högskolan genom-
fört en variant av collegeår i syfte att öka rekryt-
eringen av studenter som saknar tillräckliga kun-
skaper i svenska. Utbildningen består av ett intro-
duktionsår med intensivundervisning i svenska 
som andra språk. Studenterna får efter slutförd 
utbildning grundläggande kompetens i svenska 
och kan, i den mån de har övriga meriter, söka 
till Högskolan i Borås ordinarie utbildningsutbud 
på grundnivå. Under 2007 deltog 82 studenter i 
utbildningen (41 studenter 2006).

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 
erbjuder håller god kvalitet och är attraktiva.Det
ökade antalet inresande studenter ställer också 
krav på olika stödfunktioner. Ett ökat antal ut-
ländska studenter genererar även en ökad efter-
frågan på högskolans utbildningsverksamhet i 
svenska som främmande språk. 

Tabell	27:	Svenska	som	främmande	språk

2007 2006 2005

Individer 1�3 174 82

HST 24 23 1�

HPR 14 � 11

Prestationsgrad �8% 3�% ��%

Under året har 193 studenter deltagit i under-
visning i svenska som främmande språk, vilket 
utgör en ökning jämfört med 2006. Förklaringen 
ligger i det ökade antalet inresande studenter och 
att antalet kurser har utökats.

Kvalitet
Högskolan i Borås arbetar aktivt för att stärka 
och utveckla kvaliteten och den internationella 
konkurrenskraften i utbildningen på såväl grund-
nivå och avancerad nivå som inom forskning 
och utbildning på forskarnivå. Kvalitetsarbetet 
vid lärosätet bygger i många delar på målen i 
högskolans strategisk plan för 2006-2008 och på 
institutionernas verksamhetsplaner. 

De områden som prioriterats högst i 2007 års 
kvalitetsarbete har varit fortsatt implementering 
av Högskolereformen 2007, insatser gällande 
lärosätets arbete med hållbar utveckling, utveck-
lingsarbete avseende högskolans webbplats, 
genomförande av en alumnundersökning, kart-
läggning av kvalitetsarbetet, utvecklingsarbete 
avseende styrmodell och system för resursfördel-
ningen samt framtagande av nya organisations- 
och beslutsordningar.

Det omfattande utvecklingsarbetet, i syfte att 
konkretisera Bolognadeklarationen och Högskole-
reformen 2007, som påbörjades under 2006 har 
fortsatt under 2007. Alla utbildningsplaner och 
kursplaner har omformulerats och ett gediget 
planeringsarbete har genomförts. Kompetens-
utvecklingsinsatser och erfarenhetsutbytes-
seminarier för lärare och utbildningsansvariga har 
behandlat betyg och bedömning samt alternativa 
och relevanta examinationsformer. Just betygs- 
och bedömningsfrågan är central i arbetet med 
att öka den internationella konkurrenskraften 
vilket är särskilt betydelsefullt för de institutioner 
som både rekryterar från och utbildar för en 
internationell arbetsmarknad. Det kontinuerliga 
utvecklingsarbetet har bidragit till att öka lärarnas 
medvetenhet om den egna verksamhetens kvalitet. 
Detta arbete har bidragit till att lärosätets upp-
följningsbara mål blir synliggjorda, kända och 
därmed i högre utsträckning uppnådda.
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Under 2007 beslutades att arbetet med hållbar 
utveckling ska vara ett prioriterat område i Hög-
skolan i Borås verksamhet. Trots att högskolans 
medarbetare redan gör mycket som faller inom 
ramen för hållbar utveckling har ledningen valt 
att prioritera insatserna för att skapa ett systema-
tiskt och för högskolan gemensamt arbete inom 
dessa frågor. 

Det övergripande målet är att miljö och hållbar 
utveckling ska finnas med i alla ledningsbeslut 
och verksamheter. En uppdatering av lärosätets 
miljöledningssystem har påbörjats och under 
hösten 2007 tillsattes en ansvarig för hållbar ut-
veckling med uppdrag att leda implementerings-
arbetet såväl för det reviderade miljölednings-
systemet som för målen i högskolans ”Policy för 
hållbar utveckling”. Lärosätets nämnder och
institutioner har påbörjat arbetet med en översyn 
av kursplaner och utbildningsplaner, i vilka håll-
bar utveckling ska vara en integrerad del. Läro-
sätets controllerfunktion ansvarar för uppfölj-
ningen som redovisas i form av nyckeltal och 
måluppfyllelse.

För att uppfylla de krav som ställs på myndig-
heter vad gäller standarder och tydlighet i hög-
skolans sätt att hantera och kommunicera infor-
mation har det, under 2006 och 2007, bedrivits 
ett omfattande och kvalitetshöjande utvecklings-
arbete i projektform, kallat NyWebb. Efter avslu-
tat projekt kommer Högskolan i Borås att ha en 
enhetlig, attraktiv och kommunikativ webb där 
användare ska kunna kommunicera, hantera och 
skapa information på ett användbart, enkelt och 
tillgängligt sätt. Konkret innebär det att högsko-
lan får en ny webbinformationsstruktur i den 
publika webben samt nya e-tjänster som uppfyl-
ler de tillgänglighetskriterier som ställs på en 
modern webb. Projektet slutförs under inledning-
en av 2008 och innebär att informationskvalite-
ten ökar för intressenter i samhället och internt 
på Högskolan i Borås. Den nya webben förväntas 
också bidra till att högskolan marknadsför sig 
som en mer attraktiv studie- och forskningsplats 
samt en organisation som verkar för bra innova-
tiva IT-lösningar. 

Ett av målen i den strategiska planen är att 
kontinuerligt följa upp och kvalitetssäkra hög-
skolans utbildningar. Utöver kursvärderingar 
i alla kurser, årliga programutvärderingar och 
ständig dialog med professionsföreträdare har, 
för sjätte gången, en alumnundersökning av 
Högskolan i Borås samtliga program genomförts 
under året. Alla som antogs till programutbild-
ningar 2001 har varit målgrupp för en web-
baserad enkät. Undersökningsresultatet visar att 

de tidigare studenterna generellt uppfattar att 
det finns en hög grad av samstämmighet mellan 
utbildningarnas innehåll och de krav som ställs i 
arbetslivet. Undersökningen bekräftar resultatet 
i Högskoleverkets rikstäckande undersökning av 
examinerades anställningsbarhet där Högskolan 
i Borås uppvisar de högsta värdena när det gäller 
universitet och högskolor med allmän inriktning. 
Syftet med alumnundersökningen är att skapa ett 
underlag för att utveckla och förbättra program-
utbildningarna så att de i än högre grad möter 
professionernas framtida kompetensbehov. Årets 
undersökning har bearbetats per institution, 
vilket har inneburit att förbättringsåtgärder har 
kunnat vidtas avseende enskilda program. De 
kontinuerligt återkommande alumnundersök-
ningarna utgör även ett verktyg för att säkerställa 
validiteten i högskolans rekryteringsarbete.

Utöver de självvärderingar av verksamheten som 
institutionerna och enheterna, i enlighet med 
Högskolan i Borås ”Policy och riktlinjer för 
kvalitetsarbetet”, genomför har en inventering/
kartläggning av lärosätets totala kvalitetsarbete 
genomförts under året. Inventeringen ger en 
positiv bild av högskolans kvalitetsarbete. Den 
genomförda inventeringen har inneburit att led-
ningen fått en samlad bild av kvalitetsarbetet vid 
Högskolan i Borås. Den ligger också till grund 
för ständiga utvecklings- och förbättringsinsatser 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom 
har inventeringen inneburit att fler medarbetare 
har fått en större medvetenhet om och förståelse 
för helheten i högskolans verksamhet.

Under 2007 beslutade högskolans styrelse om en 
ny styr- och resursfördelningsmodell vid Högsko-
lan i Borås. Avsikten med den nya styrmodellen 
är att främja högskolans strategiska utveckling 
och stödja resurstilldelning till prioriterade verk-
samhetsfält. Styrmodellen beaktar, i sin konstruk-
tion, behovet av en starkare koppling mellan ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskning och utbildning på forskarnivå. Modell-
en innefattar såväl styr- och resursfördelnings-
modeller som instrument för uppföljning. 

Den nya modellen förutsätter att lärosätets 
enheter utgår från en helhetssyn på högskolans 
verksamhet och planerar sina utvecklingsinsatser 
i linje med högskolans strategiska mål och rikt-
linjer, ett förhållningssätt som har betydelse för 
den samlade kvaliteten. Styrmodellen innebär att 
utfallet redovisas i en verksamhetsberättelse och 
att redogörelse för strategiska satsningar formu-
leras i form av en verksamhetsplan. På detta sätt 
särskiljs planering och uppföljning på ett tydligt 
sätt. Uppföljningsmodellen gäller för alla 
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institutioner och enheter. Den enhetliga åter-
rapporteringen, som är ett led i Högskolan i 
Borås strukturerade kvalitetsarbete, möjliggör 
jämförelser mellan verksamheterna, mot planer 
och budgetar samt över tid. Såväl verksamhets-
plan som verksamhetsberättelser följs upp genom 
kontinuerliga samtal mellan högskolans ledning 
och instituioner och enheter.

Parallellt med att implementeringen av den nya 
styr- och resursfördelningsmodellen har högsko-
lans ”Organisations-, besluts- och delegationsord-
ning vid Högskolan i Borås” varit föremål för en 
genomgripande översyn. Detta resulterade i två 
dokument, ”Styrelsens organisations- och besluts-
ordning” (SOB) samt ”Rektors organisations- 
och beslutsordning” (ROB). SOB beskriver den 
övergripande organisationen och beslutsordning-
en. I ROB anges hur rektor, utifrån styrelsens 
organisations- och beslutsordning, organiserar 
verksamheten. 

Utgångspunkten för översynen, och de förvän-
tade effekterna av resultatet, är att skapa en ökad 
tydlighet vad gäller beslutsbefogenheter och 
ansvarsområden vid Högskolan i Borås. Fram-
tagandet av nya organisations- och beslutsord-
ningar är också ett led i att, i enlighet med målen 
i högskolans strategisk plan för 2006-2008, skapa 
en ändamålsenlig organisationsstruktur för Hög-
skolan i Borås.

Medarbetare
Personalstatistik
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 samhällsuppdrag att bedriva utbildning 
och forskning av hög kvalitet och relevans. Hög-
skolans expansion inom såväl grundläggande 
högskoleutbildning som forskning under 2007 
har medfört en ökning av antalet anställda. 
 
Tabell	28:	Personal

2007 20061 20051

Lärarkategori Helårs-
arbets-
krafter

Antal
individer

Antal
individer

Antal
individer

Professorer 23 30 22 21

Lektorer �8 104 �7 �2

Adjunkter 1�� 210 200 184

Gästlärare 0,4 2 0 0

Totalt 317 346 319 297

Övrig	personal

Doktorander/ 
Amanuenser �8 �� �1 48

Teknisk pers. 40 42 48 37

Administrativ pers. 14� 1�7 131 12�

Bibliotekspers. 2� 2� 3� 28

Totalt 269 290 265 239

Antal	anställda 586 636 584 536
1 Gäller individer med minst 40 % anställning.



4�

Årsredovisning 2007

Högskolan i Borås

Från och med 2007 redovisar Högskolan i Borås 
samtliga individer med en anställning samt 
antalet helårsarbetskrafter vid Högskolan i Borås 
fördelade per anställningskategori i tabell 28. 
Anledningen till den förändrade redovisningen är 
att högskolan anser att antalet anställda individer, 
oberoende av anställningens omfattning, i kombi-
nation med antalet helårsarbetskrafter ger en mer 
rättvisande bild av högskolans personal-
utveckling. Även om redovisningen inte är jäm-
förbar med tidigare år kan konstateras en ökning 
av i stort sett samtliga personalkategorier. Exempel-
vis ökade såväl antalet professorer som det totala 
antalet lärare med fyra respektive 40 helårsarbets-
krafter i förhållande till de uppgifter högskolan 
redovisade under Väsentliga uppgifter i årsredo-
visningen 2006.

Jämställdhet	och	mångfald	
Två viktiga kvalitetsaspekter för Högskolan i 
Borås utgörs av jämställdhet och mångfald. Att 
främja jämställdhet och mångfald innebär ett 
medel för att kvalitetsutveckla verksamheten. 
Möten mellan människor med olika erfarenheter 
och bakgrunder skapar en kreativ och mångfacet-
terad miljö. Samspelet dem emellan bidrar till 
att på ett fruktbart sätt utveckla utbildningen, 
forskningen och det sociala sammanhang som 
Högskolan i Borås utgör. 

Mångfaldsbegreppet omfattar både anställda och
studenter vid Högskolan i Borås. Därtill är hög-
skolans strävan och önskan att en rik blandning 
av olikheter avseende kön, bakgrund, kultur, 
religion, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell lägg-
ning och funktionshinder ska finnas represente-
rad i hela organisationen och dess verksamhet. 
Högskolan i Borås beaktar därför jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv vid ansökningar till 
olika befattningar samt vid erbjudanden om upp-
drag inom högskolan. Jämställdhets- och mång-
faldsaspekter beaktas även vid studenters tillträde 
till utbildningar vid lika meritvärden. 

Det strategiska arbetet kring jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor på lärosätet har under året 
fortsatt och utgått från de delmål som finns be-
skrivna i högskolans ”Jämställdhets- och mång-
faldsplan för 2007” samt i ”Likabehandlingspla-
nen för 2007”. Det arbete som påbörjades under 
föregående år, i syfte att kartlägga ålders- och köns-
aspekter utifrån ett mångfaldsperspektiv avseende 
samtliga beredande och beslutande organ, har 
slutförts under 2007. Vid kartläggningen fram-
kom att det inte råder någon obalans i verkstäl-
lande organ vid Högskolan i Borås. Vidare har 
en lönekartläggning genomförts under året i syfte 
att få en mer rättvisande bild av lönestrukturen 

ur ett jämställdhetsperspektiv. Lönekartläggning 
ingick även i Jämställdhetsombudsmannens 
(JÄMO) granskning av statliga och privata ar-
betsgivare. Analys av undersökningen görs under 
2008. 

Med avsikt att diskutera och kontinuerligt ut-
veckla likabehandlingsarbetet vid lärosätet, har 
administrativ och undervisande personal genom-
gått en kurs i interkulturell mångfald, som en del 
av sin kompetensutveckling. Under året har också 
informationsbroschyren ”Frågor och svar om 
likabehandling” som riktar sig till studenterna vid 
Högskolan i Borås reviderats och delats ut till alla 
studenter i samband med terminsstart. 

Vidare har en enkät som ska ligga till grund för 
en fortsatt inventering av studenternas studieso-
ciala miljö utarbetats av Studentkåren i Borås och 
Studentservice. Den ska skickas ut till samtliga 
studenter vid lärosätet. Resultaten från inventer-
ingen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet 
inom området.

Könsfördelning	bland	högskolans	personal
Som ovan nämnts beaktar Högskolan i Borås 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv vid 
ansökningar till olika befattningar samt vid er-
bjudanden om uppdrag inom högskolan. Arbetet 
syftar till att åstadkomma en jämn könsfördel-
ning på alla nivåer bland såväl studenter som 
anställda vid Högskolan i Borås. Målsättningen 
är att underrepresenterat kön ska uppgå till minst 
40 % inom samtliga verksamheter, organ och 
nivåer. 

Tabell	29:	Andel	kvinnor

Lärarkategori 2007 2006 2005

Professorer 37% 41% 38%

Lektorer 43% 37% 37%

Adjunkter �0% ��% ��%

Gästlärare 100% 0% 0%

S:a	lärare 53% 51% 51%

Övrig	personal

Doktorander/
Amanuenser �4% ��% ��%

Teknisk pers. 2�% 2�% 37%

Administrativ pers. 73% 73% 77%

Bibliotekspers. 80% 77% 82%

S:a	övrig	personal 65% 63% 65%

Totalt 58% 57% 58%

Tabell 29 visar att Högskolan i Borås, sett till 
samtliga anställda, uppfyller sin målsättning för 
könsfördelningen sedan ett flertal år tillbaka. 
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På högskolegemensam nivå gäller detta även 
för summan av samtliga lärarkategorier. Vid de 
kvinnodominerade institutionerna, Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Biblio-
tekshögskolan, Institutionen för pedagogik och 
Institutionen för vårdvetenskap råder en ojämn 
könsfördelning. Vid Institutionen Ingenjörs-
högskolan som traditionellt har haft en stark 
dominans av män, kan konstateras en positiv 
utveckling av andelen kvinnor. 

För personer med doktorandanställning uppgår 
andelen kvinnor till 64 %. Inkluderas samtliga
forskarstuderande minskar andelen till 61 %. 
Detta innebär att även om majoriteten av de 
forskarstuderande är kvinnor råder det som hel-
het inte någon markant ojämn könsfördelning 
bland högskolans forskarstuderande. Nedbrutet
på olika ämnesområden framträder samma 
mönster som ovan med en ojämn balans inom 
samtliga områden med undantag för det natur-
vetenskapliga och tekniska området.

Inom övrig personal råder en stor obalans i köns-
fördelningen för samtliga personalkategorier. 

Tabell 30 visar att Högskolan i Borås även vid 
rekryteringar av lärarpersonal på total nivå 
redovisar en förhållandevis jämn könsfördelning. 
Även högskolans ledning hade vid utgången av 
2007 en relativt jämn könsfördelning med nio 
män (prorektor, vicerektor, utvecklingsdirektör, 
tre nämndsordföranden samt tre prefekter) och 
sex kvinnor (rektor, förvaltningschef, biblioteks-
chef samt tre prefekter). 

Personalvård
Högskolan i Borås mål är att erbjuda alla med-
arbetare en hälsosam, kreativ och ändamålsenlig 
arbetsmiljö, avseende såväl den fysiska som den 
psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär att en 
helhetssyn på medarbetarna ska avspeglas i hela 
verksamheten. Högskolans grundsyn är att med-
arbetare som mår bra också är motiverade, vilket 

bidrar till en god arbetsmiljö. Genom en aktiv 
satsning på personalvård har högskolan som mål 
att sjukfrånvaron fortsatt ska vara låg. 

Tabell	31:	Sjukfrånvaro	i	procent		
av	arbetstid/kön

Kön 2007 2006 2005

Män 2,3% 3,3% 2,8%

Kvinnor 4,�% �,1% �,4%

Totalt 3,9% 4,3% 4,3%

Den totala sjukfrånvaron, uttryckt i procent av 
tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2007 till
3,9 %, en minskning jämfört med 2006 då den 
uppgick till 4,3 %. Detta innebär att Högsko-
lan i Borås följer den nationella trenden med 
sjunkande siffor vad gäller sjukfrånvaro på arbets-
marknaden.

Tabell	32:	Sjukfrånvaro	i	procent		
av	arbetstid/ålder

Ålder 2007 2006 2005

> 4� 4,2% 4,2% 4,�%

30–4� 4,0% 4,7% 3,�%

< 30 0,3% 1,4% �,1%

Totalt 3,9% 4,3% 4,3%

Värt att poängtera i tabell 32 är den sänkta 
andelen sjukfrånvaro bland medarbetare under 
30 år. 

I början av 2007 genomfördes en medarbetar-
undersökning som inbegrep samtliga anställ-
da. Resultatet av denna har legat till grund för 
det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vidare under 
året har arbetsmiljöutbildningar genomförts 
med samtliga chefer och skyddsombud. Detta 
har lett till att arbetsmiljöuppgifter delegerats 
till de verksamhetsansvariga. Som stöd till 

samtliga chefer och medarbetare har ett arbets-
miljöverktyg implementerats under 2007. Verk-
tyget består av lagstiftningar, förordningar samt 
beskrivning av processer över hur Högskolan i 
Borås arbetar med arbetsmiljöfrågorna.  

Under 2007 genomförde Arbetsmiljöverket en 
inspektion på tre av högskolans enheter. Resulta-
tet av inspektionen bidrog ytterligare till utveck-
lingen av högskolans fortsatta arbetsmiljöarbete. 
Att högskolans arbete med arbetsmiljöfrågor varit 
framgångsrikt under 2007 bekräftades såväl av 
den sjunkande sjukfrånvaron som omdömena 
när Arbetsmiljöverket följde upp resultaten av sin 
inspektion. 

Tabell	30:	Antal	nyanställda	lärare	per	kategori	

Lärar- 2007 2006 2005
kategori

Tot. Varav	
kvinnor

Tot. Varav	
kvinnor

Tot. Varav	
kvinnor

Professorer 2 0% 3 100% 0 0%

Lektorer 13 ��% 4 2�% 2 �0%

Adjunkter 1� �8% 2� ��% � ��%

Gästlärare 2 100% 0 0% 0 0%

Forskar-
studerande 14 �4% 1� �0% 11 40%

Totalt 50 62% 48 52% 22 54%
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Vidare infördes ett friskvårdsbidrag på högst 
1000 kronor per anställd och år under 2007 
i syfte att förbättra personalens fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö. Denna möjlighet har 
utnyttjats av en tredjedel av högskolans anställda. 
Därutöver erbjöds samtliga anställda genomgång 
och upplägg av träningsprogram i högskolans 
personalgym samt ergonomiföreläsningar.

Kompetensutveckling
Högskolan i Borås tydliga profil och höga mål-
sättning att utvecklas till ett professionsuniver-
sitet ställer i detta sammanhang höga krav på 
kontinuerlig kompetensutveckling och kompe-
tensförstärkning av såväl lärare, forskare som ad-
ministrativ personal. Vidare ställer det stora krav 
på att utveckla system som dels stödjer medarbe-
tarnas kompetensutveckling dels tillförsäkrar en 
kreativ och attraktiv arbetsmiljö. Under 2007 har 
Högskolan i Borås fortsatt att arbeta i enlighet 
med de prioriterade mål för kompetensförsörj-
ning gällande kärnkompetens samt stöd- och 
ledningskompetens som högskolan rapporterat 
till regeringen 2006.

Under 2007 har högskolan, utöver insatser vad 
gäller lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska 
kompetens, i samarbete med externa aktörer 
utformat utbildningsinsatser inom exempelvis 
data, språk, förvaltningsrätt, arbetsrätt och ar-
betsmiljö. Utbildningsinsatserna har varit riktade 
mot såväl enskilda individer som olika grupper av 
medarbetare. Det har även givits skräddarsydda 
utbildningar inom områden som teambuilding, 
stresshantering, ledarskap och medarbetarskap.

Inom ledarutvecklingsområdet fortsätter sam-
arbetet med Örebro universitet, Mälardalens 
högskola och Malmö högskola med det gemen-
samma chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
DUCO. Under 2007 avslutades den tredje 
omgången och sammanlagt har 72 personer 
genomgått utbildningen. Högskolan i Borås ar-
betar även aktivt i det så kallade IDAS-projektet 
tillsammans med Högskolan Väst och Högskolan 
i Skövde.

Utvecklingen av flerveten-
skapliga forskningsmiljöer 
som inbegriper en stor andel 
av högskolans forskare utgör 
ett viktigt steg i utvecklingen 
av konkurrenskraftiga och 
professionsinriktade mil-
jöer. Exempelvis infördes 
under 2007 en ny ordning 
för docentmeritering samt 
genomfördes en satsning på 

så kallade post-doc-anställningar för nydispu-
terade. Dessa satsningar syftar till att utveckla 
kreativa och attraktiva forskningsmiljöer som på 
sikt innebär att andelen disputerade lärare kan 
förväntas öka. 

Tabell	33:	Antal	disputerade	lärare

Lärarkategori 2007 2006 2005

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

Professorer 30 2� 22 22 21 21

Lektorer 104 �7 �7 8� �2 84

Adjunkter 210 � 200 8 184 8

Gästlärare 2 0 0 0 0 0

Totalt 346 128 319 119 297 113

Som framgår av tabell 33 ökar antalet disputerade
lärare jämfört med 2006. Andelen disputerade
lärare är däremot oförändrad (37 %). Högskolans 
satsning på doktorander och adjunkters kompe-
tensutveckling samt riktade rekryteringsåtgärder 
innebär att andelen disputerade lärare kommer 
att öka ytterligare de närmaste åren.

Pedagogisk	utveckling
Vid Högskolan i Borås är Centrum för lärande 
och undervisning (CLU) den enhet som ansvarar
för den högskolepedagogiska utbildningen. Hög-
skolepedagogisk grundutbildning till lärare gavs 
till och med vårterminen 2007 om sammanlagt 
tio poäng fördelat på tre delkurser. För lärare 
med pedagogisk utbildning för annan skolform 
gavs en förkortad högskolepedagogisk grundut-
bildning om fem poäng. Från och med höst-
terminen 2007 har en ny kurs på 15 högskole-
poäng skapats. Kursen, vars mål baseras på de 
av Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) rekommenderade målen för högskole-
pedagogisk grundutbildning, sträcker sig över ett 
läsår och ges under två sammanhängande dagar 
en gång per månad. Någon förkortad version ges 
inte längre, men de som anser sig uppfylla målen 
i kursplanen kan ansöka om tillgodoräknande i 
enlighet med gällande regler för tillgodoräknande 
av formell och reell kompetens.

Tabell	34:	Antalet	deltagare		
i	högskolepedagogisk	utbildning

Kurs 2007 2006 2005

Antal	
deltag.

Andel		
kvinnor

Antal	
deltag.

Andel		
kvinnor

Antal	
deltag.

Andel		
kvinnor

Delkurs 1, 4 p - - 18 44% 17 3�%

Delkurs 2, 2 p 17 2�% 13 31% 1� �0%

Delkurs 3, 4 p 17 2�% 12 42% 14 �0%

Komplettering, � p 3 100% � �7% 2 100%

Ny utbildning, 1� hp 24 �0% - - - -
Totalt 61 41% 49 43% 48 50%
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För att öka andelen lärare med högskolepedago-
gisk utbildning har en inventering av alla lärares 
formella kompetens inom högskolepedagogik 
genomförts under 2007. Resultatet visar att cirka 
150 av högskolans lärare kommer att, antingen 
genom utbildning eller genom en bedömning av 
reell kompetens, behöva förvärva detta formella 
krav. 

Under 2007 har en icke poängsatt kurs i forskar-
handledning genomförts för lärosätets lektorer. 
Vid fyra kurssammankomster behandlades hand-
ledningsprocessen med fokus såväl på individnivå 
som institutions- och organisationsnivå. Under-
visningen utgick från ett kollegialt erfarenhets-
utbyte vilket skapade en ämnesöverskridande 
diskussion då fem av högskolans sex institutioner 
fanns representerade bland de 20 deltagarna. Att
kunna erbjuda kompetenta handledare är ett 
viktigt medel för Högskolan i Borås långsiktiga 
mål att bedriva utbildning på forskarnivå. Det är 
också ett krav i lektorers meritering till docent-
kompetens. 

Utöver kursverksamheten stimulerar CLU till
utveckling av det pedagogiska arbetet vid högsko-
lan genom att anordna föreläsningar, workshops 
och seminarier med aktuellt innehåll såsom ut-
bildning med fokus på professionsinriktning och 
ovan nämnda insatser för konkretisering av 
Bolognaprocessen. CLU ansvarar även för hög-
skolans IKT-pedagogiska utbildning och utveck-
ling. 

Lokaler
Högskolan i Borås ambition är att skapa en 
studentmiljö som utifrån ett helhetsperspektiv 
utformas för att svara mot studenternas behov 
av exempelvis bostäder, kulturellt utbud, goda 
kommunikationer, ett rikt studentkårsliv och än-
damålsenliga stödfunktioner. Högskolan i Borås 
centrala läge med närhet till såväl järnvägsstation 
som Borås Resecentrum skapar goda förutsätt-
ningar för en sådan miljö. Genom sin centrala 
placering bidrar Högskolan i Borås till en levande 
och attraktiv stadsmiljö. På campusområdet ryms
fem av sex institutioner, administrativa och 
tekniska avdelningar, studentkår samt Bibliotek 
& läranderesurser. 

Tabell	35:	Totalt	hyrd	yta

Hyrd	yta	(m2) 2007 2006 2005

Lärosalar 8 400 8 �07 8 711

Lab. o bibl. 1� 32� 1� 32� 1� �44

Adm. lokaler 10 808 � ��0 10 340

Övrigt 17 1�4 1� 787 1� �30

Summa	m2 52	691 51	583 51	125

På 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 efter verksamhetens behov. I samband 
med ombyggnader förbättras kontinuerligt till-
gängligheten för funktionshindrade. Samtliga 
högskolans lokaler beräknas vara handikapp-
anpassade 2009.

Tabell	36:	Lokaler

Hyrda	
lokaler	(m2)

Läro-	
salar

Lab.	o	
bibl.

Adm.	
lokaler

Övrigt Summa	

Totalt i kv.
Balder � 444 3 220 7 0�� 11 778 27 4�7

Totalt i kv.
Sandgärdet 1 �82 7 21� 1 42� 3 141 13 4�4

Totalt i 
kv. Hästen - �80 340 38� 1 40�

Totalt Textil-
högskolan 1 274 � 214 1 �87 1 8�0 10 1�1

Totalt 8	400 16	329 10	808 17	154 52	691

InstitutionenTextilhögskolans lokaler har under 
året utökats och det har även byggts nya forsk-
ningslaboratorier för polymerteknik och biotek-
nik. Under året har det genomförts en analys av 
högskolans lokalbehov. För att optimera utnytt-
jandet av högskolans lokaler har därefter arbetet 
med planering för omflyttningar och lokalanpass-
ningar påbörjats. 

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

I nära anslutning till högskolans lokaler har 
Sjuhärads kommunalförbund, Borås Stad, Västra 
Götalandsregionen med flera byggt upp ett 
utvecklingscentrum Espira Tillväxtcenter. I denna 
byggnad hyr högskolan lokaler för bland annat 
Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign 
(CEA) samt Textil- och Modefabriken.   

För högskolans framtida behov finns goda expan-
sionsmöjligheter i nära anslutning till nuvarande 
lokaler.
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Bibliotek	&	läranderesurser
Bibliotek & läranderesurser är en samlad studie-
miljö för högskolans studenter och forskare. 
Verksamheten består dels av traditionell biblio-
teksverksamhet och dels av ett stort antal, främst, 
studentstödjande verksamheter. Härtill har 
Bibliotek & läranderesurser ansvar för att driva 
högskolans gemensamma digitala arkiv för publi-
cering av forskningspublikationer, studentuppsat-
ser och andra digitala objekt. 

Studiemiljö
Högskolans moderna och rymliga biblioteks-
lokaler invigdes 2004 och utgör genom sin yta 
och sina tjänster en samlad och väl utnyttjad 
resurs för högskolan. De moderna lokalerna 
inbjuder till möten över institutionsgränser. Bib-
lioteket har öppet under veckans alla dagar och 
även allmänheten är välkommen. 31 grupprum, 
varav de flesta är utrustade med dator, samt över 
800 enskilda läs- och datorarbetsplatser lockar 
ett stort antal besökare. För att studenterna ska 
kunna använda egna datorer har trådlöst nät 
införts på flera av våningsplanen. Speciella lokaler 
finns även för studenter med allergiska besvär. 

Biblioteksservice	
Tack vare nationella upphandlingar och genom 
ett systematiskt arbete att bygga upp aktuella och 
väl avvägda samlingar kan högskolans bibliotek 
erbjuda informationsresurser som ligger i nivå 
med universitetsbiblioteken inom högskolans 
forsknings- och utbildningsområden. 

Tabell	37:	Bestånd	och	tillväxt

2007 2006 2005

Totalt bestånd (tryckt) 1�8 222 1�� 424 1�3 ���

Tillväxt (tryckt) 4 �78 4 082 3 8�1

Löp. tryckta tidskrifter ��1 �88 �81

Elektroniska tidskrifter � 300 8 �00 � ��2

Elektroniska böcker 37 800 2 �7� 1 ��3

Digitala medier i 
relation till totalt 
medieanslag �8% ��% �1%

Tabell 37 visar att förutom en generell tillväxt av 
mediebeståndet så har antalet elektroniska böcker 
ökat markant. Detta grundar sig i att Högskolan
i Borås har anslutit sig till tjänstern e-Brary. 

Studenter och forskare har tillgång till de digitala 
informationsresurserna, liksom ett stort utbud 
av självservicetjänster, dygnet runt. För studenter 
som studerar på distans finns en väl utvecklad 
service. Dessa studenter får material hemskickat 
och de får, liksom studenterna på campus, hjälp 
med informationssökningar via e-post och chat 

och möjlighet till ett stort utbud av självservice-
funktioner. De studenter som bor i Borås med 
omnejd och läser på andra lärosäten erbjuds 
också möjligheter till en god studiesituation.   

Studentservice
Inom Studentservice bedrivs olika former av 
läranderesurser som stödjer studenterna under 
deras studietid och förbereder dem för ett kom-
mande arbetsliv. Behovet av stöd och service till 
studenterna växer kontinuerligt. Studentservice 
består av en rad olika verksamheter; central 
studievägledning, internationell service, karriär-
service, kuratorsverksamhet, stöd i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, stöd till studenter med 
funktionshinder, sjuksköterskemottagning, språk-
verkstad, stöd i svenska som andraspråk och stöd 
för röst och tal. Till verksamheten finns också 
knuten en studentpräst som inte är anställd av 
högskolan. 

Språkverkstaden är en ny öppen verksamhet som 
sedan våren 2007 erbjuder stöd till de studenter 
som vill utveckla sina kommunikativa, språkliga 
färdigheter i svenska som andra språk, svenska 
och engelska. Ytterligare stöd som erbjuds 
studenterna är datasupport och mattesupport, 
verksamheter som bemannas av studenter från 
högskolans olika institutioner. Andra typer av 
servicefunktioner som finns är till exempel han-
teringen av stipendier till studenter. Kontakten 
med studentkåren är avgörande för tjänsternas 
kvalitet och samarbete sker därför på flera om-
råden som rör studenternas studiemiljö.

Informationskompetens	
Omfattande undervisning i informationskom-
petens ges till högskolans studenter. Undervis-
ningen sker i samarbete med institutionernas 
lärare och ingår som en naturlig del i ordinarie 
kurser. Undervisning i informationssökning och 
databaskunskap erbjuds också till högskolans 
lärare och forskare.

Inom Bibliotek & läranderesurser finns stora 
möjligheter till att utveckla nya studentstödjande 
verksamheter. Under hösten 2007 har till exem-
pel en ny gemensam utbildningsinsats i språklig 
kompetens och informationskompetens erbjudits 
till masterstudenter på en av högskolans institu-
tioner.  

Digital	publicering
Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA) har 
fortsatt utvecklats under året. Alla högskolans 
institutioner har fått utbildning i systemet för 
att själva kunna lägga in material. Systemet har 
utvecklats tekniskt, bland annat med möjlighet 
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till nyhetsflöden. Vid årsskiftet fanns över 2 100 
vetenskapliga publikationer registrerade i BADA, 
varav över hälften i fulltextformat. 

Högskolan har beslutat om en publicerings-
policy som innebär att all vetenskaplig publicer-
ing vid högskolan ska registreras i BADA. Policyn 
uppmuntrar också till publicering i fulltext, i fria 
digitala arkiv och i Open Access-tidskrifter.

Kostnader	för	Bibliotek	&	läranderesurser	i	
förhållande	till	högskolans	omsättning
Kostnader för Bibliotek & läranderesurser redo-
visas nedan inklusive och exklusive lokalkostnader
i relation till lärosätets totala omsättning. 

Tabell	38:	Högskolans	totala	omsättning/bibliotekets	
andel	inkl.	och	exkl.	lokaler	(tkr)

2007 2006 2005

Omslutning 473 44� 4�3 �73 430 8�0

Bibliotekets 
anslag 3� 2�0 38 013 31 000

Lokalkostnad 1� ��2 1� 41� 13 ���

Andel  
inkl. lokaler 8% 8% 7%

Andel  
exkl. lokaler �% �% 4%

Att Bibliotek & läranderesursers andel av den 
totala omsättningen ökat de senaste två åren 
beror framför allt på de utökade ansvars- och 
servicefunktioner som Studentservice omfattar. 
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Finansiell
redovisning

Resultaträkning
Belopp	(tkr) Not 2007 2006

Verksamhetens	intäkter

Intäkter av anslag 1 402 4�7 3�� 48�

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2 28 1�� 28 3��

Intäkter av bidrag 3� 084 37 ��1

Finansiella intäkter 3 4 103 2 171

Summa 473	880 463	573

Verksamhetens	kostnader

Kostnader för personal 4 -2�� 7�1 -274 ��3

Kostnader för lokaler -74 37� -72 7��

Övriga driftkostnader -8� �04 -77 178

Finansiella kostnader � -1 �14 -1 0��

Avskrivningar och 
nedskrivningar -17 783 -17 828

Summa -476	128 -443	393

Verksamhetsutfall -2	248 20	180

Resultat	från	andelar	
i	dotterföretag	och	
intresseföretag � 756 -28

Transfereringar 7

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag � 031 4 108

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 1 827 3��

Lämnade bidrag -7 8�8 -4 �04

Saldo 0 0

Årets	kapitalförändring 8, � -1	492 20	152
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Balansräkning
Belopp	(tkr) Not 2007-12-31 2006–12–31

Tillgångar

Immateriella	anläggningstillgångar 2 414 �7�

Rättigheter och andra immateriella anläggn.tillgångar 10 �1� �7�

Förskott avseende immateriella tillgångar 11 1 8�8 0

Materiella	anläggningstillgångar 46	984 50	041

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 8 811 � �7�

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 38 173 40 4��

Finansiella	anläggningstillgångar 5	701 4	944

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 14 � 701 4 �44

Fordringar 13	155 12	228

Kundfordringar 4 81� 3 031

Fordringar hos andra myndigheter 8 318 � 11�

Övriga fordringar 18 78

Periodavgränsningsposter 31	262 30	064

Förutbetalda kostnader 1� 21 ��2 20 �71

Upplupna bidragsintäkter 1� 8 743 � ��7

Övriga upplupna intäkter 17 827 2 43�

Avräkning	med	statsverket 18, 1� -31	689 -15	748

Kassa	och	bank 114	636 119	367

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 114 �27 11� 3�8

Kassa, postgiro och bank � �

SUMMA	TILLGÅNGAR 182	463 201	571

KAPITAL	OCH	SKULDER

Myndighetskapital 52	112 53	604

Statskapital 20 � 034 � 034

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 14 -�� -28

Balanserad kapitalförändring �, 21 48 �2� 28 44�

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8, � -1 4�2 20 1�2

Avsättningar 4	627 3	881

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 4 �27 3 881

Skulder	m.m. 70	015 83	323

Lån i Riksgäldskontoret 23 40 230 4� 240

Skulder till andra myndigheter � 17� � 730

Leverantörsskulder 14 1�3 21 �44

Övriga skulder � 142 � 278

Depositioner 1 304 1 431

Periodavgränsningsposter 55	709 60	763

Upplupna kostnader 24 22 727 27 �14

Oförbrukade bidrag 2� 21 7�0 2� 133

Övriga förutbetalda intäkter 2� 11 222 7 11�

SUMMA	KAPITAL	OCH	SKULDER 182	463 201	571
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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	54	Högskolan	i	Borås:		
Grundutbildning	(ramanslag) 15	748 382	981 0 0 0 398	729 367	040 31	689

001 Takbelopp (ram) 27, 28 1� 748 382 �81 0 0 0 3�8 72� 3�7 040 31 �8�

16	25	71	Forskning	och	konstnärligt	
utvecklingsarbete	vid	vissa	högskolor	
(ramanslag) 0 35	457 0 0 0 35	457 35	457 0

003 Högskolan i Borås (ram) 0 3� 4�7 0 0 0 3� 4�7 3� 4�7 0

Summa	 15	748 418	438 0 0 0 434	186 402	497 31	689

Redovisning	mot	inkomsttitel	(tkr)

Inkomsttitel 0

Summa 0
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Tabell	2	–	Redovisning	av	antal	helårsstudenter	(HST),	helårsprestationer	(HPR)	samt	redovisning	av	intäkter	på	grundutbildningsanslaget.	
Utfall	avseende	perioden	2007-01-01	-	2007-12-31

Utbildningsområden A B C D E F G H I J

Beräknat Beräknat HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Beräknad Takbelopp*

utfall utfall 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 87 74 1 ��1 1 314 10 � 1�1 104 3 270

Juridik 1�1 1�7 3 �30 2 80� 0 0 0 0 � 43�

Samhällsvetenskap 1 021 828 1� 44� 14 7�� 1 0 12 4 34 234

Naturvetenskap �7� 4�� 31 033 18 070 4 4 1�1 173 4� 4�7

Teknik �31 701 42 �34 27 ��2 20 12 8�� 4�� 71 48�

Vård 482 43� 23 �22 18 8�� 7� 72 3 �4� 3 102 4� 8�4

Medicin 22� 202 12 700 13 �33 1� 22 880 1 4�1 28 704

Undervisning 1 007 877 32 ��0 33 47� 0 0 0 0 �� 12�

Övrigt �1� 3�� 1� 337 12 01� 1�0 143 7 140 4 372 42 8�8

Design 43 �0 � ��0 4 032 23 1� 3 044 1 2�0 14 0��

Summa 5	185 4	181 192	606 146	608 343 276 16	297 11	000 366	512 384	485

*Med takbelopp avses i denna tabell takbelopp på lärosätets 
anslag för grundutbildning samt den särskilda ersättning 
som lärosätet eventuellt tilldelats på anslaget 1� 2�:70 
Särskilda utgifter anslagsposten 3 Kvalitetssatsningar inom 
grundläggande högskoleutbildning.

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande 
motsvarande 1� 748 000 kronor.

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet 
med 17 �73 000 kronor.

Kommentarer	till	tabellen
1Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning, 
särskild utbildning för lärare i yrkesämnen, övriga särskilda 

lärarutbildningar, projekt för invandrade akademiker och 
kurser inom nätuniversitetet.

2Följande uppgifter ska fyllas i enligt regleringsbrev för 2007. 
Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena 
naturvetenskap och teknik 1 �70. Utfall 1 �33. 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. Totalt 
antal utbildade helårsstudenter 207,�3 inom design. Högst 
får ��,00 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbild-
ningsområdet naturvetenskap.

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

Bilaga	44	till	regleringsbrevet
Anvisningar	för	redovisning	av	högskoleutbildning	på	grundnivå	och	avancerad	nivå

Tabell	1	–	Intäkter	för	grundutbildning	(tkr) År	2007

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande 
högskoleutbildning 

  1a. Under 2007 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2007 års 
        takbelopp enligt tabell 2. 3�� �12

  1b. Eventuella decemberprestationer från 200� som ryms inom takbeloppet. 2 032

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

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 0

Summa 368	544

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden 0

Summa	intäkter	för	grundutbildning 368	544

- varav från lärosätets ordinarie takbelopp under anslag för grundutbildning 3�7 040

- varav från anslaget 1� 2�:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 1 �04

Ersättning för helårsprestationer för december 200� (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller ej) 
som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 2 032 tkr.
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Tabell	2	–	Redovisning	av	antal	helårsstudenter	(HST),	helårsprestationer	(HPR)	samt	redovisning	av	intäkter	på	grundutbildningsanslaget.	
Utfall	avseende	perioden	2007-01-01	-	2007-12-31

Utbildningsområden A B C D E F G H I J

Beräknat Beräknat HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Beräknad Takbelopp*

utfall utfall 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 87 74 1 ��1 1 314 10 � 1�1 104 3 270

Juridik 1�1 1�7 3 �30 2 80� 0 0 0 0 � 43�

Samhällsvetenskap 1 021 828 1� 44� 14 7�� 1 0 12 4 34 234

Naturvetenskap �7� 4�� 31 033 18 070 4 4 1�1 173 4� 4�7

Teknik �31 701 42 �34 27 ��2 20 12 8�� 4�� 71 48�

Vård 482 43� 23 �22 18 8�� 7� 72 3 �4� 3 102 4� 8�4

Medicin 22� 202 12 700 13 �33 1� 22 880 1 4�1 28 704

Undervisning 1 007 877 32 ��0 33 47� 0 0 0 0 �� 12�

Övrigt �1� 3�� 1� 337 12 01� 1�0 143 7 140 4 372 42 8�8

Design 43 �0 � ��0 4 032 23 1� 3 044 1 2�0 14 0��

Summa 5	185 4	181 192	606 146	608 343 276 16	297 11	000 366	512 384	485

Tabell	3	–	Redovisning	av	högskoleutbildning	på	grundnivå	
och	avancerad	nivå

A.	Tillgängliga	medel	(inklusive	beslutad	tilläggsbudget)

Årets takbelopp inkl. medel på anslaget 1� 2�:70 (tkr) 384 48�

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr) 1� 748

Summa	(A) 400	233

B.	Utfall	totalt	för	grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 032

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 3�� �12

+ Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR (tkr) 0

Summa	(B)1 368	544

Summa	(A–B)2 31	689
1Summan ska avse den totala ersättning som lärosätet genomför 
produktion för, d.v.s. oberoende av om den ryms eller ej inom 
tilldelade medel (A).
2Om summan blir positiv, ska det föras in i tabell över anslags-
sparandet nedan. Blir summan i stället negativ, ska beloppet 
föras till tabell över sparade helårsprestationer nedan.

Tabell.	Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande på anslaget för
grundutbildning (A–B) 31 �8�

- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet3 0

Summa	 31	689
3Den del av anslagssparandet som lärosätet inte får behålla utan 
regeringens godkännande.

Tabell.	Sparade	helårsprestationer

Ingående värde av sparade HPR (tkr)4 0

- Ev. utnyttjande av tidigare sparade HPR under 2007 (tkr) 0

+ Ev. sparade HPR under 2007 (tkr) 0

Summa 0

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2007 (tkr) 0

Utgående	värde	av	sparade	HPR	(tkr)5	 0
4Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 200�.

�Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2007.
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Resultaträkning	per	verksamhetsgren
Belopp	(tkr) Grundläggande		

högskoleutbildning
Forskning	&	utbildning	

på	forskarnivå
Totalt

Grundutbildning  
enligt uppdrag i  

regleringsbrev

Uppdrags- 
utbildning

Ordinarie 
forskning 
& forskar- 
utbildning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens	intäkter

Intäkter av anslag 3�7 040 3� 4�7 402 4�7

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 12 �3� 10 1�4 3 �13 1 ��0 28 1��

Intäkter av bidrag 11 3�2 13� 27 ��7 3� 084

Finansiella intäkter 4 103 4 103

Summa 395	034 10	289 66	967 1	590 473	880

Verksamhetens	kostnader

Kostnader för personal -237 1�8 -3 0�� -�� �81 -��3 -2�� 7�1

Kostnader för lokaler -72 182 -707 -1 4�3 -24 -74 37�

Övriga driftkostnader -�2 1�7 -� 140 -1� 7�� -�11 -8� �04

Finansiella kostnader -1 �14 -1 �14

Avskrivningar och nedskrivningar -1� 002 -371 -2 37� -34 -17 783

Summa -388	153 -10	277 -76	176 -1	522 -476	128

Verksamhetsutfall 6	881 12 -9	209 68 -2	248

Resultat	från	andelar	
i	dotterföretag	och	intresseföretag 756 756

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 3 3�� 2 �32 � 031

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 421 1 40� 1 827

Lämnade bidrag -3 820 -4 038 -7 8�8

Saldo 0 0 0 0 0

Årets	kapitalförändring 7	637 12 -9	209 68 -1	492
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Myndighetskapital
Redovisning	av	myndighetskapital	m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring) 47 134

B. Årets totala kostnader 47� 128

A	i	procent	av	B 9,9%

Redovisning	av	kapitalförändring	per	verksamhetsgren

Verksamhetsgren Balanserad	
kapital-	

förändring	
(A)

Årets	
kapital-	

förändring	
(B)

Summa	
(A+B)

Grundläggande	högskoleutbildning 65	580 7	649 73	229

Grundutbildning enligt uppdrag i regleringsbrev �� �02 7 �37 73 23�

Uppdragsverksamhet -22 12 -10

Forskning/forskarutbildning/	
konstnärligt	utvecklingsarbete -16	954 -9	141 -26	095

Forskning och forskarutbildning -1� �84 -� 20� -2� 1�3

Uppdragsforskning 30 �8 �8

Summa 48	626 -1	492 47	134
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Avgifter	och	bidrag
Beräknad	budget	för	avgiftsbelagd	verksamhet	där	intäkterna	disponeras	enligt	regleringsbrev	2007.

Resultatområde Över-/	
underskott	

t.o.m.	
2005

Över-/	
underskott	

2006

Intäkter	
2007

Kostnader	
2007

Över-/	
underskott	

2007

Ack.	över-/	
underskott,	

utgående	
2007

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren Grundläggande 
högskoleutbildning med 
stödfunktioner 134 0 11 000 11 000 0 134

Verksamhetsgren Forskning och 
forskarutbildning med stödfunktioner 
eller konstnärligt utvecklingsarbete 
med stödfunktioner m.m. -47 0 2 �00 2 �00 0 -47

Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0

Summa 87 0 13	500 13	500 0 87

Offentligrättslig	verksamhet

Högskoleprovet 0 -140 2�0 3�0 -140 -280

Utfall	2007	för	avgiftsbelagd	verksamhet	där	intäkterna	disponeras.

Resultatområde Över-/	
underskott	

t.o.m.	
2005

Över-/	
underskott	

2006

Intäkter	
2007

Kostnader	
2007

Över-/	
underskott	

2007

Ack.	över-/	
underskott,	

utgående	
2007

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren Grundläggande 
högskoleutbildning med 
stödfunktioner 134 -1�� 10 28� 10 277 12 -10

Verksamhetsgren Forskning och 
forskarutbildning med stödfunktioner 
eller konstnärligt utvecklingsarbete 
med stödfunktioner m.m. -47 77 1 ��0 1 �22 �8 �8

Tjänsteexport

Summa 87 -79 11	879 11	799 80 88

Offentligrättslig	verksamhet

Högskoleprovet -13� -144 227 3�7 -140 -423

Övriga	intäkter

Beräknade övriga inkomster som 
disponeras är enligt regleringsbrev 
2007 �4 000

Beräknade övriga inkomster som inte 
disponeras är enligt regleringsbrev 
2007

0

Utfall 2007 för övriga inkomster som 
disponeras �� 277

Utfall 2007 för övriga inkomster som 
inte disponeras 0
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om myndigheters årsre-
dovisning och budgetunderlag (FÅB), förordning 
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF), 
studiedokumentationsförordningen (1993:1153) 
samt tillkommande regeringsbeslut. Högskolans 
redovisning följer god redovisningssed enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och 
allmänna råd till FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och 
högskolor undantag från bestämmelserna om 
avräkning i anslagsförordningen (1996:1189). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter för 
medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 
i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de 
månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes 
räntekonto i Riksgäldskontoret.

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 högskolor 
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
väsentliga uppgifter enligt 2 kap. 4 § andra 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag. Universitet och hög-
skolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 
45 till regleringsbrevet.

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

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med 
anskaffningsvärde på minst tio tkr och en beräk-
nad ekonomisk livslängd på tre år eller längre 
definieras som anläggningstillgångar. Anlägg-
ningstillgångar skrivs av linjärt över den bedöm-
da ekonomiska livslängden. Avskrivning räknas 
från den månad då tillgången tas i bruk. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:
 

Datorer 3-5 år

Inredning 10 år

Transportmedel 5 år

Maskiner och inventarier 3-10 år

Immateriella anläggningstillgångar 3-5 år

Förbättr.utg. på annans fastighet 5 år

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

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

Värdering	av	fordringar	och	
skulder
Fordringar är upptagna till de belopp som efter 
individuell prövning beräknas inflyta. Skulder 
är upptagna till de belopp som var kända vid 
brytdagen 10 januari 2008.

Brytdag	och	periodavgräns-
ningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 
2007 har gjorts fram till 2008-01-10. Som 
periodavgränsningspost bokförs belopp över-
stigande tio tkr.

Ändrade	redovisningsprinciper
Högskolan har under året infört en belopps-
gräns för redovisning i projekt. Det innebär att 
externfinansierad verksamhet redovisas i pro-
jekt om intäkten överstiger 300 tkr. Ändringen 
implementeras löpande för ny externfinansierad 
verksamhet.
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Notupplysningar
Noter	till	resultaträkning
Not	1.	Intäkter	av	anslag
Högskolan har under 2007 inte kunnat avräkna hela 
det tilldelade anslaget för grundutbildning vilket leder 
till att det ingående anslagssparandet på 1� 748 tkr 
ökar med 1� �41 tkr till ett utgående anslagssparande 
på 31 �8� tkr.

Not	2.	Intäkter	av	avgifter	
och	andra	ersättningar

2007 2006

Avgifter enligt 3 § 
Avgiftsförordningen 11 744 12 1�4

Avgifter enligt 4 § 
Avgiftsförordningen 8 748 13 34�

Offentligrättsliga avgifter 227 2�3

Andra ersättningar 7 477 2 ���

Summa	intäkter	av	avgifter		
och	andra	ersättningar 28	196 28	365

Not	3.	Finansiella	intäkter 2007 2006

Ränta på räntekonto  
hos Riksgäldskontoret 4 0�3 2 0��

Övriga ränteintäkter 3� ��

Övriga finansiella intäkter 14 17

Summa 4	103 2	171

Not	4.	Kostnader	för	personal 2007 2006

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter 
enligt lag och avtal  
(S-kod 4111 och 411�) -1�� ��1 -182 ���

Not	5.	Finansiella	kostnader 2007 2006

Ränta på lån  
hos Riksgäldskontoret -1 �41 -1 004

Övriga räntekostnader -�� -��

Övriga finansiella kostnader -7 -�

Summa -1	614 -1	065

Not	6.	Resultat	från	dotterföretag	och	intresseföretag
Resultatet avser verksamhetsåret 200�-01-01–
200�-12-31 för högskolans holdingbolag. Se vidare 
not 14, Andelar i dotterföretag och intresseföretag.

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

Not	8.	Årets	kapitalförändring 2007 2006

Grundutbildning

Ordinarie	grundutbildning

 - anslag 7 827 31 �07

 - avgifter -1�� -��

 - bidrag -2� -47�

Summa	ordinarie		
grundutbildning 7	637 30	973

Uppdragsutbildning

 - avgifter 12 -1��

 - bidrag 0 0

Summa	uppdragsutbildning 12 -156

Forskning	&	forskarutbildning

Ordinarie	forskning		
&	forskarutbildning

 - anslag -8 8�0 -� 2�4

 - avgifter -�0 -1 0�2

 - bidrag -2�� -3��

Summa	forskning		
&	forskarutbildning -9	209 -10	742

Uppdragsforskning

 - avgifter �8 77

 - bidrag 0 0

Summa	uppdragsforskning 68 77

Summa	årets		
kapitalförändring -1	492 20	152

Not	9.	NeverLOST-konsortiet
Universitet och högskolor har bildat ett konsortium 
i syfte att samverka för att utveckla, förvalta och 
ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet NeverLost. Konsortiets 
ekonomiska förvaltning sker av Högskolan i Borås 
och konsortiet ingår i högskolans redovisade 
myndighetskapital enligt följande specifikation:

2007 2006

Balanserad kapitalförändring �77 1 2�1

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen 4��  -�84

Summa	myndighetskapital 		 1	042 577

Belopp	i	tkr	där	annat	ej	anges.
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Not	10.	Immateriella		
anläggningstillgångar 2007 2006

Ingående balans 
anskaffningsvärde 7�7 234

Tillkommande tillgångar ��3

Utgående	balans		
anskaffningsvärde 797 797

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 122 0

Årets avskrivningar 1�� 122

Utgående	balans		
ackumulerad	avskrivning 281 122

Restvärde 516 675

Not	11.	Förskott	avseende	immateriella	tillgångar
Posten avser upparbetade kostnader för utveckling av 
ny webbplattform som beräknas färdigställas under 
våren 2008.

Not	12.	Förbättringsutgifter	
på	annans	fastighet 2007 2006

Ingående balans 
anskaffningsvärde 3� 121 33 471

Tillkommande tillgångar 3 1�2 1 ��0

Utgående	balans		
anskaffningsvärde 38	273 35	121

Ingående balans 
ackumulerad avskrivning 2� �4� 21 212

Årets avskrivningar 3 �1� 4 334

Utgående	balans		
ackumulerad	avskrivning 29	462 25	546

Restvärde 8	811 9	575

Not	13.	Maskiner,	invent-	
arier,	installationer	m.m. 2007 2006

Ingående balans 
anskaffningsvärde 138 042 12� ���

Tillkommande tillgångar 11 4�1 14 314

Avgående tillgångar -7 48� -� 831

Utgående	balans		
anskaffningsvärde 142	007 138	042

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning �� �77 8� 878

Årets avskrivningar 13 708 13 373

Avgående tillgångar -7 4�1 -� �74

Utgående	balans		
ackumulerad	avskrivning 103	834 97	577

Restvärde 38	173 40	465

Noter	till	balansräkning Not	14.	Andelar	i	dotterföretag	och	intresseföretag
Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt 
regeringsbeslut �0 U2002/4�7�/UH � 000 tkr för 
att bilda ett Holdingbolag. Högskolan i Borås Holding 
AB bildades 2004-02-23 och under 200� redovisade 
bolaget en vinst på 7�� tkr, vilken Högskolan i Borås 
redovisar som resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag i resultaträkningen för 2007. 
Holdingbolagets dotter- och intresseföretag är per 
200�-12-31 Inicia AB 100 %, Reaction R&D Center 
AB 2� % och Good Solutions AB 1� %. Under 
200� har Reaction R&D Center AB köpt upp Action 
Caring Sweden AB. Holdingbolagets ägande av 
Reaction R&D Center AB har minskat från 33 % till 
2� %. Holdingbolaget har medverkat som grundare 
av stiftelserna Espira Tillväxtcenter i Sjuhärad och 
Drivhuset Borås.

Antal Bokfört	värde

Inicia AB, 
org.nr. �����8-132� 1 000 100

Reaction R&D Center AB, 
org.nr. �����8-4347 2�0 2�

Good Solutions AB,
org.nr. �����8-��4� 177 300

Not	15.	Förutbetalda		
kostnader 07-12-31 06-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 17 440 1� 740

Övriga förutbetalda kostnader 4 2�2 3 �31

Summa	förutbetalda		
kostnader 21	692 20	671

Not	16.	Upplupna		
bidragsintäkter 07-12-31 06-12-31

Bidrag från annan  
statlig myndighet 808 2 ��2

Icke-statliga bidrag 7 �3� 4 40�

Summa	upplupna		
bidragsintäkter 8	743 6	957

Posten upplupna bidragsintäkter består av upp-
arbetade kostnader avseende 2� bidragsfinansierade 
projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör
till projekten Samverkan för en Bättre kompetens-
utveckling 1 88� tkr (finansierat av Västra Götalands-
regionen), Vinnväxt etapp II 1 4�� (finansierat av 
Vinnova, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads 
Kommunalförbund), Kundanpassade stickade mode-
varor i lokala efterfrågekedjor �83 tkr (finansierat av 
KK-stiftelsen), Action-att leva med demens 87� tkr 
(finansierat av KK-stiftelsen).

Not	17.	Övriga	
upplupna	intäkter 07-12-31 06-12-31

Upplupna avgiftsintäkter 
pågående projekt ��� 1 772

Övriga upplupna intäkter 1�2 ��4

Summa	övriga	
upplupna	intäkter 827 2	436

Posten upplupna avgiftsintäkter består av upp-
arbetade kostnader avseende � avgiftsfinansierade 
projekt. Den största avgiftsintäkten hör till projektet 
Kartläggning av IT-stöd samt optimering av 
insamlingssystem i kommunal renhållning 438 tkr 
(finansierat av RVF Svenska renhållningsföreningen).
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Not	18.	Avräkning	med	
statsverket 2007 2006

Ingående	balans -15	748 6	457

Avräknat	mot	statsbudgeten:

 - Anslag 402 4�7 3�� 48�

 - Inkomsttitlar 0 0

Avräknat	mot	
statsbudgeten	totalt 402	497 395	486

Avräknat	mot	statsverkets	
checkräkning:

 - Anslagsmedel som tillförts 
räntekonto -418 438 -417 ��1

 - Medel från räntekonto som 
tillförts inkomsttitel 0 0

Avräknat	mot	statsverkets	
checkräkning	totalt -418	438 -417	691

Utgående	balans -31	689 -15	748

Not	19.	Avräkning	med	statsverket,		
specifikation	av	skuld
Skuld -31 �8� tkr avser anslagssparande från 2007 
på 1� �41 tkr samt anslagssparande från tidigare 
år på 1� 748 tkr. Anslagssparandet har uppstått 
genom att värdet på genomförda helåsstudenter och 
helårsprestationer understiger högskolans takbelopp 
för grundutbildning anslag 1� 2� �4 001.

Not	20.	Statskapital
Statskapitalet består av � 000 tkr avseende 
högskolans holdingbolag enligt regeringsbeslut �0 
U2002/4�7�/UH samt 34 tkr avseende konst från 
Statens konstråd.

Not	21.	Balanserad	kapital-
förändring 07-12-31 06-12-31

Ordinarie grundutbildning �� �02 34 �01

Uppdragsutbildning -22 134

Ordinarie forskning  
och forskarutbildning -1� �84 -� 242

Uppdragsforskning 30 -47

Summa 48	626 28	446

Not	22.	Avsättningar	för	
pensioner	och	liknande	
förpliktelser 07-12-31 06-12-31

Ingående avsättning 3 881 8 113

Årets avsättningar 3 122 4�3

Årets utbetalningar -2 37� -4 ���

Summa 4	627 3	881

Not	23.	Lån	i	Riksgälds-
kontoret 2007 2006

Ingående	balans 45	240 41	190

Under året nyupptagna lån 13 1�1 22 838

Årets amorteringar -18 170 -18 788

Utgående	balans 40	230 45	240

Låneram	i	Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 70 000 70 000

Utnyttjad låneram 
vid årets slut 40 230 4� 240

Beviljad kreditram  
på räntekontot 3� 000 38 07�

Maximalt utnyttjad 
kontokredit hos RGK 0 0

Not	24.	Upplupna		
kostnader 07-12-31 06-12-31

Upplupna löner 
och arvoden 10 400 1� 342

Upplupna semesterlöner � 331 � 734

Övriga upplupna kostnader 2 ��� 2 438

Summa	upplupna		
kostnader 22	727

	
27	514

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna 
kostnader består av upplupna löner utbetalade i 
januari 2 332 tkr, upplupna löner enligt löneavtal 
2 887 tkr, inarbetad komptid och flexsaldo per 
2007-12-31 7�7 tkr, periodisering av lärares 
planeringssaldon per 2007-12-31  4 0�� tkr, 
periodisering av premier avtalsförsäkringar 3�8 tkr.

Not	25.	Oförbrukade	bidrag 07-12-31 06-12-31

Bidrag från annan
statlig myndighet � 01� 13 144

Icke statliga bidrag 12 74� 12 �8�

Summa	oförbrukade	bidrag 21	760 26	133

Posten oförbrukade bidrag 21 7�0 tkr består 
av saldot av 70 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten 
Utvecklingslaboratorium 3 008 tkr (finansierat av 
Stiftelsen svensk textilforskning), informatikprofessur 
2 040 tkr (finansierat av Stiftelsen Förenings-
sparbanken i Sjuhärad), Validering West 1 �88 tkr
(finansierat av Myndigheten för Nätverk och Sam-
arbete) Professor Polymerteknologi 1 �03 tkr 
(finansierat av Stiftelsen Föreningssparbanken i 
Sjuhärad), Utrustning för trikåexperiment med 
smarta textilier 1 ��� tkr (finansierat av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse), SecureFlow0� - att 
säkra godsflöden mot angrepp 1 338 tkr (finansierat 
av Vinnova), Demokratiprojekt 1 18� tkr (finansierat 
av Vetenskapsrådet).
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Not	26.	Övriga		
förutbetalda	intäkter 07-12-31 06-12-31

Förutbetalda avgiftsintäkter 
pågående projekt 10 �7� � �47

Övriga förutbetalda intäkter 24� 1��

Summa	övriga	
förutbetalda	intäkter 11	222 7	116

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 
består av saldot för 20 avgiftsfinansierade projekt. 
De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till 
projekten Kompetensutveckling för resurspersoner 
1 814 tkr (finansierat av Myndigheten för 
Skolutveckling), Länsarbetsnämnden KOMUT II 
1 �38 tkr (finansierat av Länsarbetsnämnden), 
Skolbiblioteksutveckling-mångfaldskommuner 1 387 
tkr (finansierat av Myndigheten för Skolutveckling), 
Fastighetsmäklarutbildning 111� tkr (finansierat av 
företag), ÄldreVäst 1 078 tkr (finansierat av Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad).

Not	27.	Anslag	16	25	58	001
Högskolan har under 2007 inte kunnat avräkna 
hela det tilldelade anslaget för grundutbildning 
vilket leder till att det ingående anslagssparandet på 
1� 748 tkr ökar med 1� �41 tkr till ett utgående 
anslagssparande på 31 �8� tkr.

Not	28.	Anslag	16	25	70	003
Högskolans takbelopp för anslag 1� 2� �8 001 har
enligt regleringsbrevets bilaga 37 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m. höjts med
1 �04 tkr genom anslagspost 1� 2� 70 003. 
Kvalitetssatsningar inom grundläggande högskole-
utbildning (ram). Det ökade takbeloppet redovisas 
som bidrag från Kammarkollegiet, men ligger som 
underlag för beräkning av utgifter enligt anslag 
12 2� �8 001 enligt regleringsbrevets bilaga 44 
Fakturan för 2007.

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 2007. 
Följande belopp har utbetalats:

Allmänna	företrädare	 Tkr
Andersson, Roland 31
Bankvall, Claes   7
Bergquist Björn  15
Blom, Stig-Arne   7
Eklund, Solweig  15
Falck, Anna  15
Kjörnsberg, Solveig  7
Leissner, Maria  33
Lenberg, Lise-Lotte  7
Lindgren, Else-Marie  7
Olsson, Berit  22
Ryman, Gunnar  15

Företrädare	för	studenterna
Hallnäs, Hanna  11
Hedegård, Lars  11 
Larsson, Johan  11 
Gjertz, Marcus  11
Spogardh, Sebastian 11
Stenström, Hans  11

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

Kjulin, Urban  
Maceviciute, Elena 
Strömberg, Marianne 

Ledande	befattningshavare
Till rektor Lena Nordholm utgår lön och  
skattepliktiga förmåner med 1 292 tkr.

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

Redovisning	av	styrelseledamöters		
och	ledande	befattningshavares	övriga	
styrelseuppdrag

Andersson, Roland – Regionstyrelsens ord-
förande Västra Götalandsregionen. Styrelseleda-
mot Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad 
och Stiftelsen West Sweden.

Bankvall, Claes – Styrelseledamot SIK Institutet 
för Livsmedel och Bioteknik AB, YKI Ytkemiska 
Institutet.

Bergquist, Björn – Styrelseordförande Vian AB, 
Navian AB och Dinavian AB.

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

Eklund, Solweig – Styrelseledamot Lärarfort-
bildning AB och Studieförbundet SENSUS 
förbundsstyrelse.

Falck, Anna – Styrelseledamot Chalmers Fast-
igheter, Göteborgs-Posten Nya AB, Convexa AB 
och Västra Götaland Transport AB.

Kjörnsberg, Solveig – Styrelseledamot SP 
Styrelsen AB.  

Leissner, Maria – Inga övriga uppdrag.

Lenberg, Lise-Lotte – Inga övriga uppdrag.

Lindgren, Else-Marie – Inga övriga uppdrag.

Olson, Berit – Ledamot SIDA:s verksledning, 
SIDA:s forskningsnämnd och Livsmedelsekono-
miska institutet.

Ryman, Gunnar – Styrelseledamot och VD 
Halens Holding AB och Halens AB. Styrelse-
ordförande Älvsborgs Provinsbank i Borås och 
Svensk Distanshandel AB. Styrelseledamot och 
vice ordförande Västsvenska Industri och Han-
delskammaren Göteborg. Styrelseledamot Halens 
Finans AB, Gemo Lagerinredingar AB, EMOT 
(Distanshandel i Europa) och Handelskammaren 
Borås.
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Väsentliga	ekonomiska	uppgifter
2007 2006 20051 20041 20031

Grundutbildning

Antal HST inkl. uppdragutbildning � �37 � 431 � 137 � �0� � 128

- andel kvinnor 71% 71% 70% 70% ��%

- andel män 2�% 2�% 30% 30% 31%

Antal HPR inkl. uppdragsutbildning 4 �47 4 42� 4 3�� 4 824 � 1�3

Forskarutbildning2

Antal nyantagna doktorander 14 1� 11 8 1�

- andel kvinnor �4% �0% 40% 82% �0%

- andel män 3�% 40% �0% 18% �0%

Antal doktorander totalt med någon aktivitet 113 107 107 12� 11�

- andel kvinnor �1% �7% �0% �7% ��%

- andel män 3�% 43% 40% 43% 4�%

Antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) �8 48 4� 4� 38

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

Antal doktorexamina 7 7 13 8 4

Antal licentiatexamina � 4 7 � 4

Personal;	lärare

Antal lärare totalt (årsarb.) 317 277 284 310 342

- andel kvinnor �3% �1% 4�% 4�% �1%

- andel män 47% 4�% �1% �1% 4�%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 121 104 8� 82 7�

- andel kvinnor 38% 37% 3�% 3�% 32%

- andel män �2% �3% �1% �4% �8%

Antal professorer (årsarb.) 23 1� 1� 20 17

- andel kvinnor 3�% 34% 38% 40% 37%

- andel män �4% ��% �2% �0% �3%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 474 4�4 431 42� 413

Grundutbildning	(mnkr) 405 404 375 365 357

- andel anslag �1% �0% 8�% 8�% 8�%

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

Forskning	och	forskarutbildning	(mnkr) 69 60 56 60 56

- andel anslag �2% ��% �7% �3% ��%

- andel externa intäkter 48% 44% 43% 47% 4�%

Kostnader	totalt	(mnkr) 476 443 419 425 430

- andel personal �2% �2% �3% �2% �3%

- andel lokaler 1�% 1�% 17% 17% 14%

Lokalkostnader	per	kvm	(kr) 1415 1	411 1	408 1	357 1	334

Balansomslutning	(mnkr),	varav 182 202 160 137 148

- oförbrukade bidrag 22 2� 22 18 12

- årets kapitalförändring -1 21 12 0 -17

- myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) �2 �4 33 21 21

1På grund av att Högskolan i Borås under 200� bytt PA- och lönesystem redovisar högskolan Högskoleverkets uppgifter för 2003-200�.
2Högskolan i Borås bedriver forskarutbildning genom avtal med andra lärosäten. Övriga doktorander är inskrivna vid andra lärosäten.
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Underskrifter
Styrelsen	för	Högskolan	i	Borås	
beslutar	fastställa	årsredovisningen	
för	verksamhetsåret	2007.

Borås	den	14	februari	2008

Lena Nordholm              Maria Leissner   Roland Andersson
Rektor (myndighetschef )  Styrelseordförande

Björn Bergquist    Solweig Eklund   Anna Falck

Berit Olsson    Gunnar Ryman   Urban Kjulin  

Elena Maceviciute   Marianne Strömberg  Lars Hedegård

Johan Larsson   Marcus Gjertz
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