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Sammanfattning i siffror

Högskolan  
i siffror

Ekonomi
Högskolan i Borås redovisar en omsättning på 
510 152 tkr för 2008. Sammantaget för samtliga 
verksamhetsgrenar redovisar högskolan ett posi-
tivt resultat på 6 584 tkr. Högskolans myndig-
hetskapital, exklusive statskapital, uppgick vid 
utgången av 2008 till 52 961 tkr.

Personal
Medeltalet anställda vid högskolan var 647 perso-
ner under 2008. Av dessa var 59 procent kvinnor. 
13 av högskolans 36 professorer var kvinnor.

Grundläggande högskole- 
utbildning
Totalt omfattade Högskolan i Borås grundläg-
gande högskoleutbildning 6 020 helårsstudenter 
(HST) och 4 800 helårsprestationer (HPR) 

under 2008. Inom ordinarie högskoleutbildning 
redovisar högskolan 5 878 HST respektive 4 702 
HPR. Naturvetenskaplig och teknisk utbildning 
omfattade 1 690 HST. Antalet avlagda examina 
under 2008 var totalt 1 500. Verksamhetsgrenen 
grundläggande högskoleutbildning omsatte 
441 948 tkr och visade ett positivt resultat på 
5 648 tkr.

Forskning och forskarut- 
bildning
Under 2008 hade Högskolan i Borås totalt 109 
forskarstuderande, varav 55 procent var kvinnor. 
Under året genomfördes 14 disputationer. Verk-
samhetsgrenen forskning och forskarutbildning 
redovisar en omsättning på 68 204 tkr och ett 
positivt resultat på 936 tkr.
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Rektor 
har ordet

När jag för ganska exakt ett år sedan satte rubrik 
på årsredovisningens rektorsbetraktelse fastnade 
jag för meningen ”Ett historiskt år för högsko-
lan”. 2007 var ju året då vi firade 30 år som 
lärosäte. Det som fascinerade mig mest när jag 
försökte se tillbaka på vad dessa decennier betytt, 
var Högskolan i Borås kraftfulla expansion. Man 
kan, i jakten på en liknelse, komma att tänka på 
en bilannons av slaget ”Från noll till hundra på 
sex sekunder” för att beskriva det snabba utveck-
lingsförloppet.

Ska jag våga mig på att lyfta fram ett känneteck-
nande tema för året 2008 – som rymt så ofantligt 
mycket – så ligger det nära till hands att fokusera 
på forskningen. Namnet på regeringens propo-
sition ”Ett lyft för forskning och innovation” hade 
lika gärna kunnat vara en rubrik i denna årsredo-
visning. 

Jag har även i andra sammanhang beskrivit 
forsknings- och innovationspropositionen som 
ett genombrott i dubbel mening för utvecklingen 
av högre utbildning och forskning i Sverige. 
Dels föreslås att det blir ett enhetligt system för 
tilldelning av forskningsresurser, dels att det blir 
nya regler för att ansöka om examensrättigheter 
för forskarutbildning. Det sägs uttryckligen i pro-
positionen att förstklassig forskning förekommer 
inte bara vid universitet, utan också vid högsko-
lor. I den kvalitetsbaserade tilldelningsmodell 
som regeringen vill införa tillhör Högskolan i 
Borås de stora vinnarna. Sammanlagt beräknas 
vi få ett tillskott om 29 procent, vilket procen-
tuellt sett är näst mest av samtliga lärosäten med 
allmän inriktning.

Att vi kan ansöka om och erhålla forskarexmens-
rättigheter inom våra starka profiler blir ett 
viktigt steg mot visionen om det kompletta 
professionslärosätet. Regeringens förslag om 
examensrättigheter är en kvalitetsdrivande reform 
av stor betydelse för svensk högre utbildning och 
forskning. Högskolan i Borås har identifierat ett 
antal väl definierade områden inom vilka vi har 
goda utsikter att kunna etablera forskarutbild-
ning. 

Det känns naturligt att länka samman dessa 
forskningspolitiska genombrott med ett antal 
satsningar som gjorts och den framgång som vi 

har upplevt på Högskolan i Borås 2008. Mest 
iögonfallande är naturligtvis att forsknings- och 
innovationsprojektet Smart Textiles, som har sitt 
centrum på vår institution Textilhögskolan, fick 
störst ekonomiskt stöd av alla vinnare i VIN-
NOVAS stora Vinnväxttävling. Med all med-
finansiering inkluderad rör det sig om en satsning 
på inte mindre 112 miljoner kronor fördelade på 
åtta år i ett projekt som bland annat syftar till att 
Västsverige ska etablera en internationellt ledande 
position inom design, utveckling och produktion 
av nästa generations textila produkter.

Ett ytterligare område jag särskilt vill lyfta fram 
är det forsknings- och utvecklingsarbete som 
sker inom ramen för Waste Refinery. Initiativet 
rymmer många av vår tids honnörsord såsom 
hållbart samhälle och globalt samarbete, och är 
ett exempel på den typen av intellektuell och 
teknisk samproduktion mellan olika samhälls-
aktörer som ett professionslärosäte har till uppgift 
att befordra.

Intressant att notera är också samarbetet med 
Högskolan i Halmstad och Internationella 
Handelshögskolan vid Högskolan i Jönköping 
avseende en forskarskola i informatik. Genom 
att våra tre lärosätena har profiler och särskilda 
kompetenser inom området som kompletterar 
varandra skapas en miljö med internationell 
potential. 

Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp betydan-
de projekt som har erhållit extern finansiering. 
De finns inom alla delar av vår verksamhet och 
det är våra gemensamma ansträngningar som nu 
har burit frukt, och som lägger grunden för fort-
satt framgångsrik forskning. Denna forskning är 
också en viktig förutsättning för fortsatt utveck-
ling av vår höga utbildningskvalitet.

Att vi är en drivande part i Sveriges största enga-
gemang i Indonesien och står för en kunskaps-
överföring som på ett handfast sätt förbättrar 
många människors liv är en av många saker som 
under året har gjort mig stolt över att få vara 
rektor vid Högskolan i Borås.

Lena Nordholm
Rektor 

Forskningen i fokus
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Studentkåren 
har ordet

2008 har varit ett omtumlande år. Diskussioner 
om förändrade förutsättningar kring högre 
utbildning i allt ifrån ifrågasatt kårobligatorium, 
förändrade grundvalar för organiseringen av de 
statliga lärosätena till förändrad fördelning av 
forskningsresurser. Med utgångspunkt i genom-
fört strategiarbete har Högskolan i Borås ett gott 
utgångsläge inför framtiden, men likväl är det 
viktigt att studenterna och studentperspektivet är 
med på tåget under samma förutsättningar som 
övriga aktörer.

Inför framtiden finns det frågetecken kring orga-
nisationen av studentinflytandet på Högskolan i 
Borås, framförallt genom att finansierings- 
systemet, kårobligatoriet, är ifrågasatt. Studentkå-
ren, dess personal och de visstidsanställda studen-
terna utgör ryggraden i bemanningen, stött-
ningen och organisationen av de 280 uppdrag i 
beredande, rådgivande och beslutande organ med 
anknytning till högskolan som tillsattes under 
2008. Utan denna ryggrad måste högskolan ta ett 
mycket större ansvar än idag för att inte student-
inflytandet ska försvinna.

Att studenternas tankar och idéer är efterfrågade 
råder det ingen tvekan om. Studenterna bidrar 
med ett studentperspektiv och tillsammans med 
lärarna är det de som är närmast högskolans 
kärnverksamhet, utbildningen. En utveckling 
mot ett lärosäte utan samspel mellan studenter, 
lärare, forskare, omvärld och övrig personal på 
högskolan vore inte önskvärt och troligtvis inte 
heller gynnsamt.

2008 års studentinflytande vid Högskolan i Borås 
har till stora delar handlat om återkommande 
frågor så som utvecklande och skapande av nya 
utbildningar, riktlinjer och kursplaner, det vill 
säga de dokument som styr studentens vardag 
samt frågor kopplade till högskolans framtid. 
De tydligaste exemplen på framtidsfrågor är den 
handlingsplan för forskning som utvecklades un-
der våren 2008 samt den ansökan som lämnades 
in till KK-stiftelsen i början av sommaren. I arbe-
tet med dessa framtidsdokument har studenterna 
varit delaktiga.

Året har också bjudit på ett antal mötesplatser så 
som: HB-dagen, ForskarFredag, filosoficafé samt 
föreläsningar kring risk och säkerhet. Mötes-

platser som möjliggör kreativa, och informella, 
kontakter mellan högskolans personal, forskare, 
företagare, studenter, arbetsgivare och allmänhet. 
Tyvärr lyser ofta studenterna med sin frånvaro. 
Framförallt är det svårt att intressera studenterna 
för arrangemang som inte direkt är kopplade till 
utbildningen. Konceptet från 2007 där studenter 
möter högskolans forskare i samband med en 
lunch har dock fortsatt att locka studenter under 
året. Det är viktigt att Högskolan i Borås fortsät-
ter att arbeta för fler informella mötesplatser där 
studenterna får möjlighet att möta varandra, 
lärare, forskare och omvärlden. Inte minst för 
att sprida kunskap om forskningen vid högsko-
lan och locka studenterna till egen forskning. 
Ytterligare ett steg i detta arbete vore en satsning 
på fysiska mötesplatser på campus där studenter, 
doktorander, lärare och forskare kan mötas och 
byta erfarenheter.  

Några av högskolans lärare blev under 2008 upp-
märksammade för sitt inspirerande och engage-
rande sätt att bemöta studenterna. Drömläraren 
är en lärare som entusiasmerar och lockar stud-
enterna till både goda studieresultat och vidare 
förkovran. I sammanhanget är det emellertid 
viktigt att även se studenternas del i vad studierna 
och det påföljande resultatet blir. Högre utbild-
ning är inget som kan konsumeras. Det är genom 
mötet mellan studenter och lärare och genom 
hårt arbete som en god utbildning skapas och 
grunden till ett livslångt lärande läggs! 

Lars Hedegård
Kårordförande, studentkåren i Borås  

Studentinflytande och lärosäte 
i utveckling
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Året 
som gått

Ett ansiktslyft för campus
En modern och representativ receptionsmiljö 
möter sedan februari personal, studenter och be-
sökare vid Högskolan i Borås. Detta sedan entrén 
i campusmiljöns huvudbyggnad genomgått en 
radikal ombyggnad. Rektor Lena Nordholm för-
klarade vid ingivningen att högskolan eftersträvat 
en välkomnande entré. Nybyggnationen ger ett 
mer representativt intryck och underlättar för 
besökare att hitta rätt på högskolan.

112 miljoner till smarta  
textilier 
Smart Textiles var den stora vinnaren när forsk-
ningsfinansiären VINNOVA den 27 maj pre-
senterade vinnarna inom sitt Vinnväxtprogram. 
Smart Textiles i Sjuhäradsbygden finansieras med 
sju miljoner kronor per år i åtta år plus att Hög-
skolan i Borås får lika mycket från medfinansiä-
rer. Inget annat projekt fick lika mycket pengar. 

– Det här är ett stort erkännande och en tydlig 
markering att man tror på oss, sa Erik Bresky, 
projektansvarig och prefekt på Institutionen Tex-
tilhögskolan efter att han hade fått beskedet. 

Satsning på sociala medier
Utifrån strävan att ständigt finna nya kanaler till 
studenter, potentiella studenter och alumner har 
högskolan initierat en satsning på sociala medier. 
Detta märks bland annat genom att Högskolan i 
Borås finns med som en part bakom webbplatsen 
I Love Borås, vars syfte är att förmedla en positiv 
bild av Borås. Högskolan har också en egen 
s.k. fan-sida på Facebook och har därmed gått i 
spetsen bland svenska lärosäten för att kommuni-
cera med framförallt en yngre målgrupp på deras 
villkor.

På plats i huvudstaden
I ett före detta hästgarage, numera Galleri 
[KG52], har Institutionen Textilhögskolan, och 
därmed Högskolan i Borås, fått en fast punkt i 
Stockholm. De nya lokalerna invigdes i februari 
med en kreativ modevisning där modedesign-
studenter visade egenskapade kreationer. Syftet 
med etableringen är att synliggöra Högskolan 
i Borås mångsidiga verksamhet. Lokalerna kan 
även användas för distansundervisning. Det finns 
också en förhoppning om att närvaron i huvud-
staden ska underlätta för studenterna att skapa 
nya kontakter och bygga nätverk. 

Västsvensk kraftsamling
Västsverige har en gemensam problembild, därför 
bör också lösningarna vara gemensamma. Så 
resonerade Högskolan i Borås efter det att Volvo 
hade lagt sitt omfattande varsel i oktober. Efter 
en resursinventering vid samtliga institutioner 
och enheter kunde Högskolan i Borås presentera 
sitt bidrag för att möta den uppkomna krisen. 
Detta i form av särskilt framtagna utbildnings-
platser med fokus på anställningsbarhet och 
arbetsmarknadens behov av högskoleutbildad 
arbetskraft. Högskolan har fortsatt sitt samhälls-
inriktade arbete bland annat genom att vara en 
aktiv part i Rådslag Sjuhärad som arbetar med 
varselproblematiken i närregionen.

Nytt engelskt namn
I september ändrade Högskolan i Borås den 
engelska översättningen av namnet från Uni-
versity College of Borås till University of Borås. 
Bakgrunden är Högskolan i Borås alltmer omfat-
tande internationella utbyte. I de gränsöverskri-
dande akademiska kontakterna har benämningen 
University College ofta visat sig vara en kompli-
cerande faktor. University of Borås ger en mer 

Viktiga händelser under året

I ett före detta hästgarage, numera Galleri [KG52], har Högskolan 
i Borås fått en fast punkt i Stockholm. De nya lokalerna invigdes i 
februari med en kreativ modevisning där modedesignstudenter visade 
egenskapade kreationer.

Högskolan i Borås ingick hösten 2008 ett samarbetsavtal med Asian Institute of Technology (AIT), vars nuvarande rektor Said 
Irandoust tidigare var rektor för Högskolan i Borås. Avtalet ska främja student- och forskarutbyte. På sikt ska samarbetet kunna 
utveckla sig till att högskolan etablerar ett campus i den thailändska huvudstaden. 
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rättvisande bild av lärosätets verksamhet och en 
möjlighet att möta internationella partners på 
lika villkor.

Unik distansutbildning
Ett viktigt steg mot målsättningen att etablera 
en akademisk polisutbildning i Västsverige har 
realiserats under året. I september startade en 
första grupp om tio studenter sin utbildning i 
högskolans lokaler. Studierna sker på distans med 
Polishögskolan i Solna som huvudman. De prak-
tiska momenten genomförs i Borås i samarbete 
med Polisområde Älvsborg, därmed byggs viktig 
kompetens upp lokalt. Högskolan i Borås och 
Polisområde Älvsborg har tillsammans utveck-
lat en unik profil med fokus på mångfald och 
storstadsproblematik. Till satsningen hör också 
preparandutbildning i samverkan med Hjälma-
reds folkhögskola.

En fredag för forskningen
Möjlighet att låna en forskare till en skola eller 
ett företag, lyssna till en direktsänd radiopanel 
eller besöka seminarier. Det är några exempel 
på aktiviteter som ordnades då Högskolan i 
Borås i september stod värd för det riksomfat-
tande populärvetenskapliga EU-arrangemanget 
ForskarFredag. Dagen syftade till att göra 
forskningen vid Högskolan i Borås tillgänglig 
för det omgivande samhället och allmänheten. 
Sammanlagt deltog över ett tusen besökare i olika 
arrangemang under dagen, som också resulterade 
i riklig publicitet i olika medier. 

Klartecken för masterutbildning
En ny masterutbildning vid Institutionen för 
pedagogik blev resultatet av Högskoleverkets 
bedömning av Högskolan i Borås ansökan om 
examensrättigheter på masternivå för pedagogiskt 

arbete. Den nya utbildningen kännetecknas av en 
tydlig professionsanknytning och har kopplingar 
både till lärarutbildningarna och programmet 
Organisations- och personalutveckling i sam-
hället.

Ett lyft för forskning  
och innovation
Under hösten presenterades regeringens forsk-
nings- och innovationsproposition. Varje 
mandatperiod lägger regeringen fram en forsk-
ningsproposition som sätter ramarna för den 
statligt finansierade forskningen. För Högskolan 
i Borås innebär propositionen en ökning med 
11,6 miljoner kronor i forskningsanslag under de 
närmaste fyra åren. Detta innebär att Högskolan 
i Borås ligger bra till i en nationell jämförelse. 
Tillskottet beräknas utifrån antalet studenter och 
kvalitetsindikatorer såsom externa medel, veten-
skaplig produktion och citering.

– Det som är särskilt glädjande med proposi-
tionen är också att den ökar möjligheten för läro-
säten att söka examensrätt för forskarutbildning, 
menar rektor Lena Nordholm.

Borås + Bangkok = sant
Vid en gemensam presskonferens från Bangkok 
och Borås i början av december tillkännagavs det 
att högskolan ingått ett samarbetsavtal med Asian 
Institute of Technology (AIT), vars nuvarande 
rektor Said Irandoust tidigare var rektor för Hög-
skolan i Borås. Avtalet ska främja student- och 
forskarutbyte. På sikt ska samarbetet kunna ut-
veckla sig till att högskolan etablerar ett campus i 
den thailändska huvudstaden. Redan under 2009 
öppnas möjligheten för studenter vid Högsko-
lan i Borås att tillbringa en termin vid AIT och 
på så sätt stärka sin attraktivitet på den globala 
arbetsmarknaden.

I september 2008 startade de första studenterna på distanspolis-
utbildningen i Borås. Därmed togs ett första viktigt steg mot 
målsättningen att etablera en akademisk polisutbildning i Borås och 
Västsverige. (OBS! Personen på bilden har inget med texten att göra)

Skulpturen Catafalque gjord av den engelske konstnären Sean Henry blir kvar utanför högskolan. Samma dag som skulpturen skulle 
flyttas från sin plats gick två privatpersoner in med en donation till Borås Stad som därmed garanterar den fortsatta placeringen 
utanför Högskolan i Borås.
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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
utbildning och en utvecklingsdirektör. Prorektor 
har ansvar för forskning, forskarutbildning samt 
kvalitetsutveckling. För högskolans strategiska 
ledning är ett ledningsråd knutet till rektor, där 
studenter och representanter för olika lednings-
funktioner är företrädda. På ledningsnivå har 
ett Advisory Board med representanter från det 
lokala och regionala näringslivet samt ett Junior 
Board bestående av elever från Sjuhäradsbyg-
den inrättats. Den gemensamma förvaltningen 

leds av en förvaltningschef. Högskolan i Borås 
har tre särskilda organ, Forsknings- och utbild-
ningsnämnden, Lärarutbildningsnämnden samt 
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. Till 
nämndernas ansvar hör bland annat samordning 
och kvalitetssäkring av högskolans utbildnings- 
och forskningsverksamhet inom respektive 
ansvarsområde. De särskilda organen har tillsatt 
utskott som ansvarar för tillämpning av högsko-
lans anställningsordning samt samordning av 
högskoleövergripande forskarutbildningsinsatser. 
Enheten Bibliotek & läranderesurser vid Hög-
skolan i Borås utgör en samlad studiemiljö för 
högskolans studenter och forskare. Till Bibliotek 

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

Högskolans organisation
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& läranderesurser har knutits och utvecklats ett 
antal viktiga pedagogiska stöd- och servicefunk-
tioner.

Indelning i verksamhetsgrenar
Högskolan i Borås verksamhet bedrivs inom 
verksamhetsgrenarna grundläggande högskoleut-
bildning, där utbildningen sker på grundnivå och 
avancerad nivå, samt forskning och forskarut-
bildning. Verksamheten bedrivs vid Högskolan i 
Borås sex institutioner. Varje institution känne-
tecknas av en egen vetenskaplig och professions-
inriktad profil. Vid samtliga institutioner finns 
en institutionsstyrelse med extern ordförande och 
externa ledamöter från relevanta professionsom-
råden.

Institutionen Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS)
Institutionen är landets största för såväl ut-
bildning som forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Utbildningen bedrivs 
både på grund- och avancerad nivå inom biblio-
teks- och informationsvetenskap och består både 
av yrkesinriktade program samt fristående kurser. 
I samarbete med Göteborgs universitet bedrivs 
landets största forskarutbildning inom ämnet. 
Institutionens forskning är indelad i de tre områ-
dena bibliotek, information och kultur. Institu-
tionen är en av Högskolan i Borås profilområden 
och ger ut tre vetenskapliga tidskrifter.

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 områ-
det handels- och tjänsteutveckling, där kom-
petenser inom företagsekonomi och informatik 
kompletterar varandra. Forskningen bedrivs i 
nära samverkan med organisationer och närings-
liv.

Institutionen Ingenjörshögskolan (IH)
Institutionen erbjuder högskoletekniker-, hög-
skoleingenjörs-, magister- och masterutbildningar 
inom tre huvudområden: energi och material för 
hållbar utveckling, kvalitetsdriven logistik samt 
elektronik och medicinteknik. Magister- och 
masterprogrammen har en tydlig internationell 
profil med en stor andel utländska studenter. Till 
ovan beskrivna huvudområdena finns utvecklade 
forskningsmiljöer. Institutionen har ett nära 

samarbete med SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut inom såväl utbildning som forskning.

Institutionen för pedagogik (PED)
Institutionen erbjuder utbildning på grundnivå 
av lärare med inriktning mot förskola, förskole-
klass och grundskola samt IT-pedagoger och 
organisations- och personalutvecklare. På avan-
cerad nivå bedriver institutionen utbildning med 
möjligheter till magisterexamen i utbildnings- 
vetenskap, pedagogiskt arbete och arbetsveten-
skap samt möjligheter till masterexamen inom 
ämnet pedagogiskt arbete. Forskning bedrivs 
inom områdena pedagogiskt arbete, pedagogik, 
specialpedagogik, sociologi, psykologi och arbets-
vetenskap. Centrum för skolutveckling (CSU) 
erbjuder omfattande utvecklings- och fortbild-
ningsinsatser för förskola och skola i regionen. 

Institutionen Textilhögskolan (THS)
Institutionen Textilhögskolan är nationellt 
centrum för textil utbildning, utveckling och 
forskning. Vid institutionen bedrivs kortare och 
längre utbildningar upp till magister respektive 
masternivå inom i princip samtliga textila huvud-
områden: 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 tillverkning. En kraftfull 
satsning på forskning och konstnärligt utveck-
lingsarbete har inneburit att institutionen intar 
en internationellt stark forskningsposition.

Institutionen för vårdvetenskap (VHB)
Institutionens huvudsakliga inriktning är sjuk-
sköterskeutbildning. Dessutom erbjuder
institutionen ett brett urval av specialistsjuk- 
sköterskeutbildningar såväl som kurser och upp-
dragsutbildningar inom vård och omsorg. Ämnet 
vårdvetenskap kan studeras upp till magister-
nivå. Institutionens forskningsverksamhet är 
organiserad i två övergripande forskningsmiljöer 
med nära koppling till utbildningen: Vårdandets 
sammanhang och Vårdande och existens.
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Ekonomisk
utveckling

Positiv utveckling av  
verksamheten
Högskolan i Borås verksamhet finansieras med 
statliga anslag och medel från externa finansiä-
rer. I regleringsbrevet tilldelas högskolan anslag 
fördelat på verksamhetsgrenarna grundläggande 
högskoleutbildning samt forskning och forskar-
utbildning. Intäkterna från externa finansiärer 
erhålls främst genom bidrag för forskningsprojekt 
medan avgifterna i huvudsak erhålls för upp-
dragsforskning och uppdragsutbildning. 

I regleringsbrevet för budgetåret 2008 (Reger-
ingsbeslut II:28) tilldelades Högskolan i Borås 
386 556 tkr i anslag för grundläggande högskole-
utbildning samt 39 036 tkr i anslag till forskning 
och forskarutbildning. 

Tabell 1: Utveckling av anslag till grundläggande 
högskoleutbildning 

Belopp (tkr) 2008 2007 2006

Antal helårsstudenter 5 878 5 528 5 291

Antal helårsprestationer 4 702 4 457 4 306

Ersättningstak 386 556 384 485 377 685

Över-/underprestation 14 394 -15 941 -15 748

Sparade prestationer 0 0 0

Anslagssparande 17 295 31 689 15 748

Högskolan i Borås redovisar en fortsatt ökning av 
antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 
2008. Utbyggnaden av utbildningsverksamheten 
innebär att Högskolan i Borås utfall för anslaget 
till den grundläggande högskoleutbildningen 
uppgick till 400 950 tkr, inklusive ersättning för 
helårsprestationer från december 2007. 
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Utfallet innebär att högskolan redovisar en pre-
station över takbeloppet och att anslagssparandet 
minskar med 14 394 tkr. Totalt uppgår därmed 
högskolans anslagssparande till 17 295 tkr vid 
utgången av 2008. 

Tabell 2: Resultaträkning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 439 986 402 497 395 486

Intäkter av avgifter
och andra 
ersättningar 31 379 28 196 28 365

Intäkter av bidrag 33 713 39 084 37 551

Finansiella intäkter 5 074 4 103 2 171

Summa 
verksamhetens intäkter 510 152 473 880 463 573

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -313 154 -296 751 -274 563

Kostnader  
för lokaler -76 757 -74 376 -72 759

Övriga driftkostnader -88 485 -85 604 -77 178

Finansiella kostnader -1 771 -1 614 -1 065

Avskrivningar och 
nedskrivningar -23 593 -17 783 -17 828

Summa 
verksamhetens 
kostnader -503 760 -476 128 -443 393

Verksamhetsutfall 6 392 -2 248 20 180

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 192 756 -28

Transfereringar

Medel som  
erhållits från 
myndigheter för bidrag 5 657 6 031 4 108

Övriga erhållna
medel för finansiering 
av bidrag 1 893 1 827 396

Lämnade bidrag -7 550 -7 858 -4 504

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 6 584 -1 492 20 152

Högskolan i Borås resurser för grundläggande 
högskoleutbildning och forskning och forskar-
utbildning ökade med åtta procent jämfört med 
2007. Tillväxten har skett inom den anslags-
finansierade verksamheten medan den externt 
finansierade verksamheten minskat med tre 
procent. Resursökningen skapade ekonomiska 
förutsättningar för att under verksamhetsåret 

fortsätta Högskolan i Borås uppbyggnad och 
kvalitetsutveckling av verksamheten.

Samtliga kostnadsposter ökade i jämförelse med 
2007 och totalt ökade kostnaderna med sex pro-
cent. Störst var ökningen avseende kostnad för 
personal samt avskrivningar och nedskrivningar. 
Orsaken till ökningen av avskrivningar är att 
högskolan under 2008 höjt beloppsgräns för an-
läggningstillgångar. Detta innebär att restvärdet 
för befintliga anläggningstillgångar under be-
loppsgränsen belastar resultatet med 5 451 tkr.

Högskolan i Borås redovisar ett positivt resultat 
om 6 584 tkr för 2008. Resultatet är en förbätt-
ring jämfört med budget. Förbättringen beror på 
att högskolan redovisar en överprestation mot-
svarande 14 394 tkr och att planerade satsningar 
inom forskning genomförs först under 2009. 
Samtidigt försämras resultatet av den extraordi-
nära kostnaden för byte av redovisningsprincip 
för anläggningstillgångar om 5 451 tkr. Samman-
taget är högskolans kostnader fortsatt i paritet 
med intäkterna och högskolans ekonomi fortsatt 
i balans. 

Tabell 3: Myndighetskapital exklusive statskapital (tkr) 

2008 2007 2006

Balanserad 
kapitalförändring 46 377 48 626 28 445

Kapitalförändring 
enligt resultaträkningen 6 584 -1 492 20 152

Summa myndighetskapital 52 961 47 134 48 597

Årets kapitalförändring innebär att myndighets-
kapitalet ökar till 52 961 tkr. Skillnaden mellan 
utgående myndighetskapital1 2007 och balanser-
ad kapitalförändring 2008 förklaras av att resultat 
från andelar i dotter- och intresseföretag inte 
redovisas mot myndighetskapitalet.

Högskolans stabila ekonomiska situation skapar 
goda förutsättningar för en fortsatt utveckling 
i linje med högskolans strategiska målsättning. 
För de kommande åren har styrelsen avsatt 
18 500 tkr av myndighetskapitalet för att 
genomföra åtgärderna i Handlingsplan 2008-
2009 för forskning och utbildning på forskarnivå 
och avancerad nivå. Handlingsplanen baseras på 
Högskolan i Borås forsknings- och utbildningsstra-
tegi 2009-2012 och innebär en fortsatt utveckling 
av högskolans starka forskningsområde i syfte att 
erhålla examensrättigheter för forskarutbildning 
samt erhålla ökad extern finansiering. 

1Exklusive statskapital 
och resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag.
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En framgångsrik utbildnings-
verksamhet

Grund- 
läggande 
högskole- 
utbildning

Utbildning av hög kvalitet
Under 2008 har Högskolan i Borås fortsatt 
arbetet med att utveckla högskolans utbildningar 
utifrån den övergripande målsättningen att 
högskolans utbildningsverksamhet ska förbereda 
studenterna för kvalificerad yrkesutövning. Detta 
genom att svara mot såväl arbetsmarknadens 
behov som studenternas efterfrågan och fram-
tidsplaner. För att kvalitetssäkra och utveckla 
utbildningarnas innehåll och samhällsrelevans har 
Högskolan i Borås utarbetat en modell där det 
vid samtliga utbildningar ska finnas ett utbild-
ningsråd, med externa ledamöter från berörda 
professionsområden.

Att Högskolan i Borås utbildningsutbud svarar 
mot olika professionsområdens kompetensbehov 
bekräftas av att lärosätet kontinuerligt intar en 
topposition i de undersökningar som genomförs 
nationellt när det gäller hur väl examinerade 
studenter lyckas med att etablera sig på arbets-
marknaden. Enligt Högskoleverkets2 undersök-

ning 2008 intar Högskolan i Borås en topposi-
tion bland lärosäten med allmän inriktning när 
det gäller studenternas etablering på arbets-
marknaden. Högskolan i Borås har inom ramen 
för sitt eget kvalitetsarbete också genomfört en 
egen större alumnundersökning3 som bekräftar 
Högskoleverkets rapport.

Att utbildningsutbudet även svarar mot studen-
ters intresse visar sig genom att Högskolan i Bor-
ås har ett starkt söktryck till sina utbildningar. En 
viktig faktor här är utbildningsutbudets samman-
sättning där utbildningar som leder till yrkesexa-
men är väl representerade. På de utbildningar 
som leder till en generell examen bidrar professi-
onsanknytningen med en tydlig yrkesprofil. Årets 
ansökningsomgångar visar också att högskolan 
har stärkt sin attraktionskraft genom att vara fler 
studenters förstahandsval (det så kallade Prio1) 
jämfört med året innan. Det starka söktrycket 
tillsammans med studenternas anställningsbarhet, 
visar att högskolans kontinuerliga arbete med att 

2Högskoleverket, Etable-
ringen på arbetsmark-naden 
– examinerad 2004/05, Rapport 
2008:35R.

3Sigrén, P. (2007), Alumn-
uppföljning av studenter som 
påbörjade programutbildningar 
under 2001, Rapport från 
Centrum för lärande och un-
dervisning, nr 11:2007, ISSN 
1650-5867.
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anpassa och profilera utbildningsutbud, innehåll 
och pedagogiskt upplägg har burit frukt.

Att utbildningarna i en nationell jämförelse håller 
en hög kvalitet har under åren visats genom att 
Högskoleverket i sina utbildningsutvärderingar 
och tematiska utvärderingar i flera fall lyfter fram 
goda exempel från Högskolan i Borås. Detta åter-
speglas också i det utfall av examensrättigheter 
som högskolan erhållit sedan Högskolereformen 
2007. Under 2008 har Högskolan i Borås erhållit 
rättigheter att utfärda masterexamen i pedago-
giskt arbete samt lämnat in en ansökan om rättig-
het att utfärda masterexamen i informatik.

Under året har Högskolan i Borås arbetat vidare 
med såväl pedagogiska- som administrativa 
aspekter kopplade till den utveckling av högsko-
lans utbildningar som genomfördes i samband 
med Högskolereformen 2007. Ett ökat söktryck 
från internationella studenter har också inneburit 
nya behov som behövt mötas. Därutöver har 
högskolan påbörjat ett omfattande arbete för att 
utveckla och implementera det egna kvalitetssäk-
ringssystemet för framtagande, uppföljning och 
avveckling av utbildningar. 

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 forskningsområ-
den. Högskolan i Borås utbildningar bidrar 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•	

Pedagogiskt arbete•	

Teknik och miljö•	

Textil och design•	

Vård och omsorg•	

Högskolan i Borås utbildningsutbud utgörs 
primärt av längre professionsinriktade program-
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. 
Som ett komplement till programutbildningarna 

finns ett brett utbud av fristående kurser. Kur-
serna ger fördjupning och breddning av studen-
ternas kunskaper samt speglar idealet om ”ett 
livslångt lärande” för professionsutövning. Ett 
brett utbud av fristående kurser medverkar också 
till att högskolan kan närma sig nya målgrupper 
som inte normalt söker sig till en viss utbildning. 
För att underlätta de yrkesarbetandes tillgång 
till kurserna har Högskolan i Borås prioriterat 
fortsatt utveckling av kurser med flexibla studie-
former.

Genom att prioritera starkt profilerade utbild-
ningar, som svarar mot studenternas efterfrågan
och arbetsmarknadens behov, har Högskolan 
i Borås åstadkommit en stabil och kvalitativ 
utbyggnad av den grundläggande högskoleut-
bildningen. Utbyggnaden har skett genom att 
öka antalet platser på befintliga utbildningar och 
genom att utveckla nya utbildningar, främst på 
avancerad nivå. Redan innan Högskolereformen 
2007 hade Högskolan i Borås en stark tradition 
av utbildningar som ledde fram till magisterexa-
men (se tabell 9). 

Med grund i denna tradition har högskolan 
fortsatt att utveckla sitt utbildningsutbud på 
avancerad nivå. Högskolan har idag rättigheter 
att utfärda masterexamen inom fyra av sina starka 
forskningsområden och erbjuder inom dessa om-
råden sex masterprogram. Inom övriga områden 
erbjuder högskolan sexton magisterutbildningar. 
I takt med att högskolans forskningsområden 
utvecklas kommer nya rättigheter succesivt att 
sökas inom resterande områden. Av högskolans 
totala utbildningsutbud 2008 var 16 procent på 
avancerad nivå och 84 procent på grundnivå. 
Som framgår av tabell 4 har andelen studenter på 
avancerad nivå ökat under perioden.

Tabell 4: Andel helårsstudenter per nivå

Nivå 2008 2007 2006

Grundnivå 88% 89% 91%

Avancerad nivå 12% 11% 9%

Ökningen i relation till tidigare år baseras på en 
relativt stor efterfrågan på högskolans profilerade 
utbildningar på magister- och masternivå. Hög-
skolan planerar för en fortsatt ökning av utbild-
ning på avancerad nivå.

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 2008. Den positiva utvecklingen 
innebär att högskolan redovisar en prestation 
av helårsstudenter och helårsprestationer som 
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inklusive decemberprestationen för 2007 uppgår 
till 400 950 tkr för 2008. Detta medför att 
ersättningstaket för den grundläggande högskole-
utbildningen (386 556 tkr) nås och att högskolan 
använder 14 394 tkr av anslagssparandet för att 
täcka överprestationen 2008. Sammantaget inne-
bär detta att anslagssparandet minskar till 17 295 
tkr vid utgången av 2008 och att högskolan med 
nuvarande utbildningsvolym beräknas nyttja res-
terande anslagssparande under 2009 och 2010. 

Resurser och finansiering
Resurserna till den grundläggande högskoleut-
bildningen inklusive uppdragsutbildning ökade 
till 441 948 tkr för 2008 vilket innebär en ök-
ning med nio procent jämfört med 2007. 

Tabell 5: Grundläggande högskoleutbildning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens
intäkter

Intäkter av anslag 400 950 367 040 361 937

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 26 592 22 693 22 013

Intäkter av bidrag 9 332 11 487 17 805

Finansiella intäkter 5 074 4 103 2 171

Summa verksam-
hetens intäkter 441 948 405 323 403 926

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader för personal -265 914 -240 217 -221 457

Kostnader för lokaler -75 565 -72 889 -71 232

Övriga driftkostnader -72 198 -68 337 -63 641

Finansiella kostnader -1 770 -1 614 -1 064

Avskrivningar och 
nedskrivningar -21 045 -15 373 -15 687

Summa verksam-
hetens kostnader -436 492 -398 430 -373 081

Verksamhetsutfall 5 456 6 893 30 845

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 192 756 -28

Transfereringar

Medel som
erhållits från myndig-
heter för bidrag 2 408 3 399 3 034

Övriga erhållna 
medel för finansiering 
av bidrag 263 421 0

Lämnade bidrag -2 671 -3 820 -3 034

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 5 648 7 649 30 817

Årsredovisning 2007

Högskolan i Borås

Intäkterna av anslag och intäkterna av avgifter 
ökade samtidigt som intäkterna av bidrag mins-
kade. Sammantaget innebär ovanstående att av 
grundutbildningens totala finansiering utgör 
anslag 91 procent och externa medel nio procent.

De totala kostnaderna för verksamhetsgrenen 
ökade med tio procent 2008 jämfört med före-
gående år. De största ökningarna var kostnader 
för personal samt avskrivningar och nedskriv-
ningar. Orsaken till ökningen av avskrivningarna 
är att högskolan under 2008 höjt beloppsgräns 
för anläggningstillgångar. Verksamhetsgrenen 
grundläggande högskoleutbildning redovisar ett 
positivt resultat om 5 648 tkr för 2007.

Tabell 6: Utbildning enligt regleringsbrev (tkr) 

2008 2007 2006

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 400 950 367 040 361 937

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 12 254 12 539 11 792

Intäkter av bidrag 8 995 11 352 16 579

Finansiella intäkter 5 074 4 103 2 171

Summa verksam- 
hetens intäkter 427 273 395 034 392 479

Verksamhetens
kostnader

Kostnader för personal -260 338 -237 158 -218 107

Kostnader för lokaler -74 707 -72 182 -70 472

Övriga driftkostnader -63 956 -62 197 -56 502

Finansiella kostnader -1 770 -1 614 -1 064

Avskrivningar och 
nedskrivningar -20 457 -15 002 -15 333

Summa verksam-
hetens kostnader -421 228 -388 153 -361 478

Verksamhetsutfall 6045 6 881 31 001

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 192 756 -28

Transfereringar

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 2 408 3 399 2107

Övriga erhållna
medel för finansiering 
av bidrag 263 421 0

Lämnade bidrag -2 671 -3 820 -2 107

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 6 237 7 637 30 973
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Tabellerna 6 och 7 visar att ökningen inom den 
grundläggande högskoleutbildningen skett dels 
genom att den anslagsfinansierade verksamheten 
ökat och dels genom att verksamheten inom 
uppdragsutbildning fördubblats under året. 
Rersursökningen inom uppdragsutbildningen 
beror till största delen på en ökad efterfrågan 
inom lärarutbildningsområdet. Även inom övriga 
utbildningsområden har efterfrågan ökat. 

Tabell 7: Uppdragsverksamhet inom grundläggande 
högskoleutbildning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 14 338 10 154 10 221

Intäkter av bidrag 337 135 1 226

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksam-
hetens intäkter 14 675 10 289 11 447

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -5576 -3 059 -3 350

Kostnader för lokaler -858 -707 -760

Övriga driftkostnader -8 242 -6 140 -7 139

Finansiella kostnader 0 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -588 -371 -354

Summa verksam-
hetens kostnader -15 264 -10 277 -11 603

Verksamhetsutfall -589 12 -156

Medel som 
erhållits från myndig-
heter för bidrag 0 0 927

Lämnade bidrag 0 0 -927

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring -589 12 -156

Högskolans utbildningsuppdrag

Examinationsmål
Enligt regleringsbrevet ska följande mål gälla för 
antalet examinerade studenter vid högskolan i 
Borås under perioden 2005–2008.

Tabell 8: Examinationsmål

Examen Mål                  
2005–2008

Sjuksköterskeexamen 620

Lärarexamen 
med inriktning mot tidigare år*        470

-varav med inriktning 
mot förskola/förskoleklass 235

Lärarexamen 
med inriktning mot senare år* 140
*Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Vidare ska minst trettio procent av antalet 
lärarexamina inkludera matematik, teknik eller 
naturvetenskap till en omfattning av minst 60 
högskolepoäng. 

Tabell 9: Avlagda examina

Examen 2008 2007 2006 2005 Totalt

Totalt antal
examina 

1 500 1 427 1 670 1 625 6 222

Magisterexamen 401 328 334 343 1 406

Lärarexamen 155 174 245 164 737

Sjuksköterske-
examen

123 139 210 197 669

Teknikexamen 283 279 373 397 1 332

Tabell 9 visar att Högskolan i Borås redovisar en 
minskning av flertalet examina under perioden. 
Minskningen beror på den anpassning av ut-
bildningsverksamheten till ersättningsnivån som 
Högskolan i Borås genomförde under 2004 och 
2005. Efter anpassningen har antalet antagna stu-
denter till högskolans utbildningar återigen ökat. 
Mot denna bakgrund prognostiserar högskolan 
en ökning av antalet examinerade studenter inom 
samtliga utbildningsområden under kommande år.
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Tabell 10: Lärarexamina

Examen 2008 2007 2006 2005 Totalt

Lärarexamen 
med inriktning mot 
tidigare år*        109 142 211 151 613

-varav med inriktning 
mot förskola/
förskoleklass 51 65 67 51 234

Barn- och ungdoms- 
pedagogisk examen 10 3 4 3 20

Lärarexamen mot  
senare år 36 29 30 10 105

Totalt antal lärarexamen 155 174 245 164 738

-varav matematik och 
naturvetenskap 55 57 105 65 282

Andel matematik och 
naturvetenskap 35% 33% 43% 40% 38%
*Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar

Tabell 9 och 10 visar att Högskolan i Borås i stort 
sett når samtliga examensmål för perioden 2005-
2008. Undantaget utgörs av antalet examina för 
lärarexamen 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 reger-
ingens mål inom lärarutbildningsområdet beror 
på högskolans forskningssatsning inom området 
samt ett aktivt rekryteringsarbete. De inriktning-
ar som erbjuds på Högskolan i Borås presenteras 
i en utbildningskatalog och på en webbplats där 
blivande studenter får tydlig information om 
vilket verksamhetsområde samt vilka kunskaps-
områden utbildningarna riktar sig mot.

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 Högsko-
lan i Borås har en samordnare som, i samarbete 
med studierektorerna, följer studenternas väg 
genom utbildningen. Diskussion och dialog om 
anställningsbarhet och relevanta ämneskombi-
nationer utgör 
ett kontinuerligt 
inslag i utbildning-
arna. Därutöver 
har högskolans 
lärarutbildningar 
ett gott söktryck. 
Det gäller särskilt 
inriktningen för 
förskoleverksamhet 
samt förskoleklass. 
Det goda sök-
trycket innebär att 
inriktningen börjar 
både på vår- och 

höstterminen. En ny inriktning med profilering 
mot förskoleklass och fritidshem har startat och 
visar sig rekrytera fler män till lärarutbildningen. 
Ett antal kurser inom inriktningarna ges även 
som fristående kurser vilket har rekryterat redan 
verksamma lärare. 

Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås erbju-
der också specialiseringar och kurser som svarar 
mot examensmålen, såsom kreativ matematik, 
skapande svenska, drama, musik och bild liksom 
grundläggande naturvetenskap, matematik och 
teknik. 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 natur-
vetenskap och matematik. Utbildningen präglas 
av naturvetenskap med fokus på människa och 
miljö och riktar sig till lärare med inriktning mot 
tidigare år.

Prestationer
Högskolan i Borås redovisar totalt 5 878 helårs-
studenter för 2008. Det innebär en ökning med 
349 helårsstudenter (sex procent) jämfört med 
2007. Inom de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsområdena redovisar högskolan 1 690 
helårsstudenter. I jämförelse med tidigare år har 
dessa områden ökat. Genom ökningen når Hög-
skolan i Borås regeringens mål på 1 570 helårs-
studenter för de naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningsområdena. Detta är ett resultat av att 
dessa utbildningar rekryterat bättre de senaste 
åren såväl nationellt som internationellt. Bland 
annat har Högskolan i Borås för att öka efter-
frågan till ingenjörsutbildningarna i dialog med 
näringsliv utvecklat ett antal tvååriga teknikut-
bildningar inom områden där det föreligger ett 
arbetskraftsbehov och där det saknas relevant 
högskoleutbildning. 

Tabell 11: HST, HPR och prestationsgrad per utbildningsområde

 2008 2007 2006

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

Prest.-
grad HST HPR

Prest.-   
grad

HJS 1 380 1 068 77% 1 310 1 065 81% 1 438 1 114 78%

NaTe 1 690 1 237 73% 1 491 1 124 75% 1 391 1 078 77%

Undervisn. 1 091 973 89% 1 007 877 87% 812 719 89%

Övrigt 543 472 87% 706 538 76% 706 558 79%

Design 308 194 63% 208 118 57% 146 104 72%

Medicin 223 213 95% 245 224 92% 239 197 82%

Vård 642 546 85% 561 512 91% 559 536 96%

Totalt 5 878 4 702 80% 5 529 4 457 81% 5 291 4 306 81%



19

Årsredovisning 2008

Högskolan i Borås

Högskolan redovisar totalt 4 702 helårsprestatio-
ner för 2008. Det motsvarar en ökning med 245 
helårsprestationer (fem procent) jämfört med 
föregående år. Prestationsgraden, det vill säga hur 
studenterna presterat i förhållande till kursregist-
reringar, minskar marginellt jämfört med 2007 
på aggregerad nivå. 

Rekrytering och söktryck

Söktryck och efterfrågan  
Högskolan i Borås målsättning är att genom 
verksamhetens kvalité, innehåll och profes-
sionsinriktning tillsammans med erbjudandet 
om en samlad och rik studiesocial miljö vara ett 
attraktivt och eftersökt lärosäte för nationella 
och internationella sökande studenter. Sett till 
studentgruppen som helhet dominerar studen-
ter från Västra Götalandsregionen. Även om 
rekryteringsinsatser sker såväl nationellt som in-
ternationellt är Sjuhärads- och Västra Götalands-
regionen prioriterade områden för högskolans 
rekryteringsinsatser. Inom högskolans profil-
områden, textil och design samt biblioteks- och 
informationsvetenskap, är högskolan nationellt 
rekryterande. Antalet internationella studenter 
blir kontinuerligt fler som ett resultat av högsko-
lans internationellt rekryterande magister- och 
masterutbildningar.

Att högskolans utbildningsutbud svarar mot stu-
denters intresse visar sig genom att Högskolan 
i Borås i jämförelse med andra lärosäten kan 
redovisa ett fortsatt starkt söktryck till högskolans 
utbildningar4. Därutöver har antalet registrerade 
nybörjarstudenter till höstterminens utbildningar 
vid Högskolan i Borås ökat under en rad år 
samtidigt som antalet studenter inom den högre 
utbildningen nationellt minskade5. Det samlade 
antalet sökande till Högskolan i Borås utbild-
ningar framgår av tabell 12.

Tabell 12: Totalt antal sökande 

Tabell 12 redovisar samtliga ansökningar till 
programutbildningar på grundnivå samt på avan-
cerad nivå, fristående kurser samt övriga kurser 
vid Högskolan i Borås oavsett ansökningstillfälle. 
Detta innebär att tabellen inkluderar ansökningar 
till såväl vår- som höstterminen samt ansökningar 
som inkommit efter anmälningstidens utgång. 
Vidare inkluderas ansökningar från utländska 
studenter. 

Totalt visar ansökningssstatistiken på en ökning 
motsvarande 6 332 sökande jämfört med 2007. 
Starkast är efterfrågan från sökande inom områ-
dena design, vård, teknik och samhällsvetenskap. 
Speciellt glädjande är att det tycks ha skett ett 
trendbrott när det gäller antalet sökande till 
teknik-, ingenjörs- och informatikområdet. Ett 
tidigare generellt svagt söktryck inom dessa ut-
bildningsområden har bytts mot en tydlig ökning 
när det gäller attraktionskraft bland sökande. 
Inom vissa områden har den totala efterfrågan 
minskat jämfört med 2007. Antalet förstahands-
sökande inom majoriteten av utbildningarna 
inom ekonomi, fastighetsmäklare, vård samt vissa 
utbildningar inom undervisning är dock fortsatt 
starkt.

Bedömning av reell kompetens 
Vid Högskolan i Borås ligger ansvaret för be-
dömning av reell kompetens på Forsknings- och 
utbildningsnämnden, Lärarutbildningsnämnden 
samt Nämnden för konstnärligt utveckling-
arbete. Under 2008 har riktlinjer för bedömning 
av reell kompetens utarbetats och behandlats 
i nämnderna. Även ansvar och rutiner kring 
arbetet har förbättrats och gjorts tydligare. För 
bedömning av engelskakunskaper för inter-
nationella studenter har beslut fattats angående 
metoder och lokala riktlinjer. 

Avsikten är att för varje utbildning utveckla krite-
rier för bedömning av reell kompetens utifrån be-
hörighetskraven. Antalet ärenden där de sökande 

vill bli bedömda utifrån reell 
kompetens minskar. 

För att ytterligare förstärka 
högskolans kompetens inom 
området bedriver Högskolan i 
Borås, i samarbete med Hög-
skolan i Skövde och Högsko-
lan Väst, projektet Validering 
West. Projektet syftar till att 
utveckla en gemensam över-
gripande modell för hantering 
av bedömning av reell kom-
petens för tillgodoräknande. 

4Högskoleverket, Statistik analys,  
20 november 2008/11.

5Högskoleverket och Statistiska 
centralbyrån, Universitet och hög- 
skolor – studenter och examina 
i grundutbildningen 2006/07, 
Statistiska meddelanden UF 20 
SM0801.

2008 2007

Område VT HT Totalt VT HT Totalt

Biblioteks- och 
informationsvetenskap 725 1 228 1 953 812 1 024 1 836

Ekonomi 0 3 363 3 363 161 3 887 4 048

Fastighetsmäklare 133 1 016 1 149 72 1 360 1 432

Informatik 937 1 225 2 162 347 1 176 1 523

Undervisning 989 2 192 3 181 959 3 131 4 090

Teknik 1 001 6 853 7 854 940 4 283 5 223

Design 3 102 4 143 7 245 1 047 2 284 3 331

Vård 1 557 4 118 5 675 1 840 4 398 6 238

Samhällsvetenskap 1 119 3 528 4 647 1 091 2 085 3 176

Totalt 9 563 27 666 37 229 7 269 23 628 30 897
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Högskolan i Borås stod även som värd för en na-
tionell konferens om validering ”Validare nescesse 
est” anordnat av det nationella nätverket ValiJoin. 
Anslutningen var god och den rönte stort intresse 
från övriga lärosäten, Högskoleverket och externa 
partners.

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 kön samt etnisk och social 
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. I högskolans 
utvärderingen av rekryteringsinsatser 2006-
2008 konstateras att högskolan levt upp till 
flera mål vad gäller ökad mångfald. Exempelvis 
har Högskolan i Borås under en rad år haft en 
högre andel studenter med utländsk bakgrund 
(20 procent) än riksgenomsnittet (17 procent). 
I jämförelse med riksgenomsnittet (26 procent) 
har högskolan även en hög andel studenter från 
arbetarhem (34 procent)6. 

Högskolan i Borås framgångsrika arbete med 
breddad rekrytering bekräftas av Högskoleverkets 
rapport om de svenska lärosätenas arbete inom 

området7. Högskoleverket skriver att just högsko-
lans tydliga professionsinriktning och systematis-
ka arbete för att stödja dessa studentgrupper har 
haft positiva effekter när det gäller rekrytering 
av icketraditionella studentgrupper och för deras 
inträde till arbetslivet. 

Köns- och åldersfördelning
Jämställdhetsarbetet vid Högskolan i Borås har 
som mål att åstadkomma en jämn könsfördelning 
bland så väl anställda som studenter. Målsätt-
ningen är att underrepresenterat kön ska svara 
för minst 40 procent av studenterna inom ett 
utbildningsområde. 

Tabell 13: Könsfördelning per utbildningsområde*

Utbildnings-
område

HST därav 
HST 

kvinnor

Andel
kvinnor

2008

Andel
kvinnor

2007

Andel 
kvinnor 

2006

Humaniora,
Juridik,
Samhälls-
vetenskap 1 413 996 71% 69% 69%

Natur-
vetenskap,
Teknik 1 708 891 52% 51% 50%

Undervisn. 1 167 1 046 90% 88% 89%

Övrigt 543 391 72% 72% 78%

Design 308 274 89% 92% 93%

Medicin 230 188 82% 80% 78%

Vård 651 552 85% 85% 86%

Totalt 6 020 4 340 72% 71% 71%
*Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Av tabell 13 framgår att kvinnliga studenter utgör 
en majoritet inom samtliga utbildningsområden. 
Detta förklaras av att högskolans utbildningsut-
bud i hög grad domineras av utbildningar som 
nationellt sett av tradition attraherar kvinnor. 
Den jämna könsfördelningen inom de natur-
vetenskapliga och tekniska utbildningsområdena 
visar att högskolan varit fortsatt lyckosam i sin 
strävan att attrahera kvinnor till utbildningsom-
rådet. 

Könsfördelningen inom lärarutbildningarna är 
alltjämt skev med ett markant underskott av 
män. Inom lärarutbildningarna uppgår ande-
len män till tio procent, vilket är en minskning 
jämfört med 2007. Ur ett nationellt perspektiv 
är andelen män som påbörjar sjuksköterske-
utbildning förhållandevis hög (15 procent). 
Detta har uppnåtts utan att högskolan tillämpar 
någon form av kvotering. Inom specialistutbild-
ningarna varierar andelen manliga studenter 
kraftigt. Medan majoriteten av studenterna inom 
ambulanssjuksköterskeutbildningen är män så 
är andelen män inom barnmorskeprogrammet 
fortsatt låg.

Högskolan arbetar dock aktivt med åtgärder 
för en jämnare könsfördelning både vad gäller 
personal och studenter. Exempelvis rekryterar 
den speciella inriktningen för förskollärare mot 
fritidverksamhet fler manliga studerande. Vidare 
har Högskolan i Borås startat ett nätverk för 
manliga studenter som sökt sig till förskollärar-
yrket och övriga lärarutbildningar. Nätverkets 
syfte är att under utbildningstiden diskutera 
framtida yrkesfrågor och problem som uppkom-
mer under utbildningen som sammanhänger 
med den sneda könsfördelningen. Högskolans 
ambition är att nätverket ska motverka avhopp 
under utbildningen samt rekrytera fler män till 

6Enligt Högskoleverkets 
nyckeltalsdatabas för 2007

7 Högskoleverket,Utvärdering 
av arbetet med breddad 
rekrytering till universitet och 
högskolor, Rapport 2007:43R.
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lärarutbildningarna. Erfarenheterna har varit 
positiva och högskolan avser att utveckla nätver-
ket ytterligare, bland annat har ett skandinaviskt 
samarbete inletts under 2008. 

I syfte att öka medvetenheten och kunskapen om 
jämställdhet mellan könen inom vårdutbildning-
arna har högskolan under ett antal år genomfört 
en seminarieserie för att utveckla en könsmed-
veten högskolepedagogik. Erfarenheter från semi-
narieserien används bland annat för att integrera 
genusperspektivet inom vårdutbildningarna.  

Tabell 14: Åldersstruktur*

Kategori HST Antal 
indiv.

Andel 
indiv.
2008

Andel 
indiv.
2007

Andel 
indiv. 
2006

Kvinnor under 25 1 936 3 235 24% 22% 21%

Kvinnor 25–34 1 462 3 213 24% 24% 25%

Kvinnor över 34 942 3 227 24% 27% 27%

Män under 25 803 1 329 10% 9% 9%

Män 25–34 661 1 439 11% 10%  11%

Män över 34 216 856 6% 8% 7%

Totalt 6 020 13 299 100% 100% 100%
*Inkluderar även poänggivande uppdragsutbildning

Det kan konstateras att Högskolan i Borås lyckats 
väl med ambitionen att rekrytera studenter ur 
olika ålderskategorier. 

Centrum för introduktion och validering
Erfarenheterna från arbetet med breddad 
rekrytering 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. Under 2008 har ett mentorsprogram, 
Näktergalen, startats där studenter är mentorer 
för elever från mångkulturella områden. Syftet 
är att öka rekrytering till högre utbildning från 
underrepresenterade grupper i Boråsområdet. 
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. InvandrarAkade-
mien har utvecklats från att ha drivits på projekt-
basis till att från och med 2006 bli en permanent 
del av högskolans utbildningsutbud. 

Tabell 15: Antal sökande och antagna till Invandrar-
Akademien

2008 2007 2006

Antal sökande 66 61 49

Antagna 41 41 37

varav andel kvinnor 90% 68% 51%

Utöver den terminslånga utbildningen inom 
ramen för InvandrarAkademien har CIV under 
2008 genomfört en uppdragsutbildning för 
utländska akademiker på uppdrag från Arbets-
förmedlingen. Vidare har Högskolan i Borås 
i samarbete med Länsarbetsnämnden i Västra 
Götaland anordnat en utbildning för sjukskö-
terskor utbildade utanför EU/EES med giltig 
legitimation.

Studentservice
För att stärka och utveckla arbetet med breddad 
rekrytering och svara mot ett kontinuerligt väx-
ande behov från studenterna har högskolan samlat 
ett antal studentstödjande verksamheter inom 
ramen för Studentservice. Vid Studentservice finns 
resurser som exempelvis central studievägledning, 
internationell service, karriärservice, kuratorsverk-
samhet, stöd i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 
stöd till studenter med funktionsnedsättning, 
sjuksköterskemottagning, språkverkstad, stöd i 
svenska som andraspråk och stöd för röst och tal.
Till verksamheten är en studentpräst knuten. 
Språkverkstaden är en verksamhet som erbjuder 
stöd till de studenter som vill utveckla sina kom-
munikativa, 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. 

Basårsutbildning
Som en del i att bredda underlaget av sökande 
till de naturvetenskapliga och tekniska program-
utbildningarna bedrivs basårsutbildningar. Detta 
ger möjlighet för sökande som inte har rätt be-
hörighet från gymnasiet att läsa in detta och bli 
antagen på dessa programutbildningar.

Basårsutbildning omfattar ett års studier och ger 
behörighet till högre utbildningar inom natur-
vetenskap och teknik. Högskolan i Borås erbju-
der två varianter av basår:

Tekniskt basår•	

Tekniskt/naturvetenskapligt basår•	
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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 Högskolan i Borås. 
Dessutom garanteras tolv studenter plats på  
textilingenjörsutbildningen (gäller tekniskt 
basår). För att stärka rekryteringen till lärar-
programmets inriktningar mot naturvetenskap 
och matematik garanteras studenterna på det 
tekniskt/naturvetenskapliga basåret även plats på 
dessa inriktningar.

Tabell 16: Basårsutbildning

2008 2007 2006

Antal individer 117 117 137

HST 49 52 60

HPR 31 32 34

Prestationsgrad 63% 62% 57%

Tabellen visar att resultaten på basårsutbildning-
arna är relativt oförändrat jämfört med 2007. 
Det ökade intresset för utbildningar inom natur-
vetenskap och teknik har inte resulterat i ett ökat 
intresse för basårsutbildningarna.

Matematiksatsning
Under 2008 har Högskolan i Borås tilldelats 
medel inom ramen för den så kallade Matematik-
satsningen. 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 
utbildningarnas första termin. Högskolan har 
under 2008 noterat en förbättring av studie-
resultaten i dessa kurser. Under året har Mate-
matiksatsningen även innefattat en förstärkning 
av basårsmatematiken.

Distansutbildning  
och flexibelt lärande
Högskolan i Borås har ett flertal kurser och pro-
gramutbildningar som möjliggör en mer flexibel 
studiegång. Det är ett led i högskolans strategi att 
kunna ta ett aktivt ansvar för kompetensutveck-
ling och fortbildning inom ramen för ett livslångt 
lärande. Flexibelt lärande ger icketraditionella 
kategorier av studenter, till exempel yrkesarbetan-
de, bättre förutsättningar att bedriva högre 
studier. Vid Högskolan i Borås innebär flexibelt 
lärande att lärosätet ska erbjuda kurser i olika 
studietakt och olika distributionsformer. De  
flexibla utbildningarna genomförs med stöd av 
olika former av informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT).

Flera av högskolans distanskurser är nationellt 
unika. De svarar mot ett nationellt behov och 
rekryterar studenter från hela Sverige. I högsko-
lans utbud finns, utöver kortare kurser, också 
programutbildningar som ges med flexibla 
studieformer, till exempel bibliotekarieutbildning 
och specialistutbildningar inom vården. En del av 
högskolans flexibla utbildningar sker inom ramen 
för Nätuniversitetet.

Tabell 17: Nätuniversitetet

2008 2007 2006

Antal HST 643 343 437

Antal HPR 397 276 293

Prestationsgrad 62% 80% 67%

Totalt presterade högskolan 643 helårsstudenter 
och 397 helårsprestationer inom Nätuniversitetet 
vilket är en ökning från föregående år. Ökningen 
beror på att populära utbildningar inom textil-
området under året erbjudits på distans. Presta-
tionsgraden är 62 procent vilket är högre än den 
nationella nivån. 

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 företagens behov. 
Undervisningen sker på distans via Internet samt 
vid lokala lärcentra och kursdeltagaren erbjuds 
stor flexibilitet i tid och rum. Minst 60 procent 
av en kurs examineras genom förbättrings- eller 
utvecklingsarbete i den organisation där studen-
ten har sin yrkesverksamhet. Kurserna har varit 
framgångsrika vad gäller rekryteringen av studen-
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ter från små och medelstora företag. Utbildning-
arna ger direkta företagsvinster och efterfrågan är 
så stor att behovet inte helt har kunnat tillfreds-
ställas. Sammanlagt har 199 personer deltagit i 
Bättrekurser under året. 

Uppdragsutbildning
Samverkan med externa parter utgör en av  
grunderna i professionslärosätet. Ett viktigt inslag
i denna samverkan utgörs av uppdragsutbildning-
ar. Högskolan i Borås utbud av uppdragsutbild-
ningar riktar sig främst mot yrkesarbetande i 
närområdet, men även till aktörer på regional och 
nationell nivå. Flera utbildningar ges på distans, 
vilket betyder att de geografiska gränserna för 
upptagningsområdet vidgas. Uppdragsutbild-
ningarna ges både i form av poäng- och icke-
poänggivande utbildningar. Högskolan i Borås 
erbjuder uppdragsutbildningar inom samtliga 
utbildningsområden, men merparten ges inom  
vård- och lärarutbildningsområdet.

Tabell 18: Poänggivande uppdragsutbildning

2008 2007 2006

Antal HST 142 108 140

Antal HPR 98 90 118

Prestationsgrad 69% 83% 84%

Under 2008 ökade antalet helårsstudenter, i linje 
med högskolans ambitioner, kraftigt jämfört 
med 2007. Ökningen har skett inom samtliga 
utbildningsområden men regeringens satsning på 
kompetensutveckling har medfört att uppdrags-
utbildningarna inom lärarområdet fördubblats. 

Centrum för skolutveckling (CSU)
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 har ett råd 
för skolutvecklingsfrågor som består av personer 
från skolverksamheten i regionen samt från de 
fackliga förbunden.

Under 2008 har CSU fått uppdrags- och sam-
verkansprojekt från enskilda skolor och kom-
muner men även från statliga myndigheter. Inom 
regionen, som huvudsakligen utgörs av sjuhärads-
bygden, har efterfrågan om stöd i skolutveck-
lingsfrågor bestått av såväl rena högskolekurser 
som kompetenshöjande utbildningar, hand-
lednings- och utvärderingsuppdrag. Områden 
med stor efterfrågan i utbildningssammanhang 
är specialpedagogik för lärare, satsningar inom 
matematikområdet för såväl grundskollärare 
som förskollärare, att lära på sitt andra språk och 

modersmålets betydelse samt Montessori- och 
Reggio Emiliapedagogik för lärare.

Baserat på erfarenheterna från projektet Aktions-
lärande validering har CSU utvecklat en upp-
dragsutbildning för att vidareutbilda barnskötare 
till lärare i förskolan. Uppdragsutbildningen som 
delvis bygger på bedömning av reell kompetens 
för tillgodoräknande har visat sig vara nationellt 
attraktiv och en andra utbildningsomgång star-
tade under höstterminen 2008.

Inom ramen för CSU:s samverkan med Myndig-
heten för skolutveckling har utbildningar som 
vänt sig till skolpolitiker, skolchefer, skolledare, 
lärare och övriga pedagoger inom förskolans och 
grundskolans verksamheter genomförts under en 
rad år. Målet med kompetensutvecklingen har 
varit ökad kompetens hos skolans personal och 
ökad måluppfyllelse i förskola och skola.

Samarbetet med Myndigheten för skolutveckling 
kring kompetensutveckling i matematik avslu-
tades under höstterminen. Projektet syftade till 
att visa på en metod för hur lärare kan använda 
Learning Study för att utvärdera och utveckla 
matematikundervisningen. 

Ytterligare ett uppdrag för Myndigheten för 
skolutveckling har genomförts som gällt kompe-
tensutveckling för resurspersoner i skolan. Mål-
gruppen var resurspersoner med en annan etnisk 
bakgrund och ett annat modersmål än svenska 
som är anställda i skolor i segregerade områden 
och i skolor med låg måluppfyllelse. Syftet med 
utbildningen var att ge resurspersonerna bättre 
förutsättningar att stödja elever med liknande 
bakgrund. Deltagarna kom från olika delar av 
västra Sverige. 

Under året har CSU och ett antal av kommuner-
na i regionen genomfört ett flerårigt projekt för 
att stödja pedagoger kring språk- och kunskaps-
utveckling ur ett andraspråksperspektiv. Projektet 
hade rubriken Interkulturell lärmiljö och mångfald 
som tillgång och genomfördes med medel från 
Myndigheten för skolutveckling.

CSU samordnar fortbildningssatsningen för 
Lärarlyftet och Skolverket har efterfrågat särskilda 
högskolekurser för lärare. Detta har resulterat 
i att två kurser inom svenska och matematik 
genomförts, såväl under vårterminen som under 
höstterminen 2008, för lärare med inriktning 
mot tidigare år. Dessutom har en kurs i special-
pedagogik tillkommit under höstterminen för 
samma målgrupp. Inför vårterminen 2009 kom-
mer samma upplägg av kursutbud att genomföras 
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som föregående termin. En ny förfrågan från 
Skolverket är under handläggning som gäller 
kursutbud inom Lärarlyftet med start under höst-
terminen 2009. 

Under året har uppdraget från Arbetsförmed-
lingen under rubriken Korta Vägen genomförts. 
Målsättningen med denna satsning har varit att 
främja arbetslösa invandrade akademikers situa-
tion på svenska arbetsmarknaden. Satsningen 
har skett genom fördjupad studie- och yrkesväg-
ledning, undervisning i svenska, samhällskun-
skap och IT, yrkespraktik och kartläggning och 
bedömning av akademisk kompetens.
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Forskning  
och  

forskar- 
utbildning

Fortsatt profilering  
och hög aktivitet
Vetenskap för profession
Det övergripande kännetecknet för forskningen 
vid Högskolan i Borås kommer till uttryck i 
devisen Vetenskap för profession. Högskolan 
strävar efter samhällsrelevant forskning och 
samarbete med det omgivande samhället enligt 
partnerskapets princip. Detta kombineras med 
traditionella akademiska normer såsom ett kri-
tiskt och problematiserande förhållningssätt samt 
ett värnande av forskningens integritet. 

Högskolan i Borås har ambitionen att förena en 
god forskningskapacitet vid lärosätet som helhet 
med en prioritering av ett antal starka profiler. 
En tydlig forskningsanknytning är avgörande 
för att upprätthålla och vidareutveckla den goda 
utbildningskvalitet som är ett signum för profes-
sionslärosätet Högskolan i Borås. Profilering, i 
meningen koncentration på styrkeområden, är 
också av grundläggande betydelse för att erhålla 
examensrättigheter för forskarutbildning.

Vid Högskolan i Borås bedrivs kvalificerad och 
angelägen forskning inom ett brett fält som 
täcker in samtliga de professionsområden som 
omfattas av högskolans utbildningsutbud.
Bredden utgör basen för Högskolans i Borås 
profilerade forskningssatsningar inom ett antal 
prioriterade områden. Ett viktigt kännetecken för 
forskningen vid Högskolan i Borås är också den 

målmedvetna strävan att etablera och konsolidera 
samarbetsytor med forskningsinstituten, vilka 
i förlängningen också utgör en kontaktyta mot 
framförallt näringslivet. Av särskild vikt i sam-
manhanget är Högskolan i Borås väl upparbetade 
samverkan med SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut och industriforskningsinstitutet IFP 
Research.

I syfte att bland annat förstärka samverkan över 
disciplinära gränser och befordra mångveten-
skapliga perspektiv har det vid Högskolan i Borås 
formulerats ett förhållningssätt till vetenskaplig 
verksamhet som sammanfattas i begreppet Inte-
grerad design. Detta refererar till ett vetenskapligt 
förhållningssätt som innebär att teori och praktik 
integreras i syfte att uppnå en djupare förståelse 
av studerade fenomen och problem.

Profilerad och sammanhållen 
forskning
Högskolan i Borås utveckling av forskningsverk-
samheten baseras på ett långsiktigt arbete att 
utveckla konkurrenskraftiga forskningsprogram. 
Ett viktigt led i detta arbete har varit en succes-
siv koncentration av forskningsresurserna. En 
aggregering av resurserna innebär att merparten 
av högskolans forskning bedrivs inom specifika 
forskningsområden, alla med stark koppling till 
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högskolans utbildningsområden. Utöver den 
forskning som sker inom högskolans profilområ-
den, biblioteks- och informationsvetenskap samt 
textil och design, bedrivs kvalificerad forskning 
inom energi- och materialåtervinning, handels- 
och tjänsteutveckling, pedagogiskt arbete och 
vårdvetenskap. Forskningen kännetecknas av en 
hög andel externfinansiering samt av att fors-
karna inom samtliga forskningsområden ingår 
i starka nationella och internationella nätverk. 
Därigenom bidrar även forskningen till kvali-
tetssäkring av utbildningsverksamheten och till 
utveckling av en samlad och kreativ utbildnings- 
och forskningsmiljö vid Högskolan i Borås. 

Högskolan i Borås identifierar i sin forsknings- 
och utbildningsstrategi 2009-2012 ett antal 
starka forskningsprogram. Gemensamt för dessa 
är att de har regional och nationell förankring 
samt potential att utvecklas till internationellt 
ledande forskningsprofiler. Forskningsprogram-
men utgörs av: 

Forskning, utveckling, design och specialiserad •	
produktion av högteknologiska textila produk-
ter vars utseende och/eller funktion förändras 
utifrån externa stimuli, Smart Textiles.

Forskning och metodutveckling för förnyel-•	
sebara bränslen som bioetanol och biogas, till 
exempel hur biologisk och termisk behandling 
av avfall resulterar i produkter med högt  
förädlingsvärde.

Forskning om informationstjänster och infor-•	
mationshantering med fokus på lärande/sam-
arbete samt samdesign av tjänster och produkt-
er i framför allt virtuella miljöer.

Forskning om sociala, politiska och ekono-•	
miska villkor för demokrati och delaktighet i 
lärprocesser i förskola, skola och samhälle.

Under 2008 har ett flertal större projekt erhållit 
betydande anslag. Inom det textila området har 
Högskolan i Borås, i mycket stark konkurrens, 
tilldelats forskningsmedel av VINNOVA för pro-
jektet Smart Textiles. Projektet är ett samarbete 
mellan akademi, forskningsinstitut, näringsliv 
och offentlig verksamhet och möjliggör fortsatt 
utveckling av en livskraftig forsknings- och 
utvecklingsverksamhet inom ett av högskolan 
profilområden. Vidare har Högskolan i Borås 
nationellt ledande forskning inom förnyelsebara 
bränslen rönt stor uppmärksamhet under 2008. 
Detta har bland annat resulterat i att Högskolan 
i Borås beviljats medel av Energimyndigheten för 
två projekt med inriktning mot etanolframställ-
ning. 

Forskning med anknytning  
till lärarutbildningen
Utvecklingen i syfte att stärka forskningen med 
anknytning till lärarutbildningen har fortsatt 
under året och två nya projekt har erhållit 
finansiering genom NordForsk respektive EU. 
En förstärkning har också skett när det gäller 
internationella kontakter bland annat genom att 
tre gästprofessorer varit verksamma vid Högsko-
lan i Borås. Samtliga har varit engagerade i såväl 
grundutbildning som forskning samt medverkat 
vid kontakter med professionen. Ett ytterligare 
kvitto på att forskningen med anknytning till 
lärarutbildning håller hög kvalitet var att Hög-
skolan i Borås under 2008 erhöll rättigheter att 
utfärda masterexamen i pedagogiskt arbete. För 
att höja kvalitén på forskningsverksamheten 
ytterligare pågår ett arbete med att utforma 
en ansökan om forskarutbildningsrättigheter i 
pedagogiskt arbete. Avtal har under året slutits 
med Universitetet i Agder och Umeå universitet. 
Två av högskolans professorer har ansvarat för en 
forskarutbildningskurs i pedagogiskt arbete som 
getts vid Umeå universitet. 

Utöver detta har följande aktiviteter genomförts 
under 2008 för att stärka forskning med anknyt-
ning till lärarutbildningen:

fler disputerade har anställts•	

två doktorsexamina och en licentiatexamen har •	
avlagts

doktorander har erhållit extra stöd för att •	
kunna öka takten i sitt avhandlingsarbete

sju forskningsprojekt med inriktning mot •	
förskola och skola har bedrivits

Ovan nämnda aktiviteter har bidragit till att 
lärarutbildningens vetenskapliga anknytning och 
kvalitet har utvecklats ytterligare under 2008.

Utbildning på forskarnivå
För att realisera den fulla vetenskapliga och 
samhälleliga potentialen i Högskolan i Borås 
verksamhetsidé är det av avgörande betydelse att 
Högskolan i Borås erhåller examensrättigheter på 
forskarutbildningsnivå inom respektive forsk-
ningsområde. En livaktig doktorandverksamhet 
i egen regi skulle ytterligare utveckla lärosätets 
starka forskningsprogram samtidigt som hela 
högskolan såsom regional och nationell kun-
skapsmiljö skulle genomgå en kvalitetshöjning. 

I avsaknad av egna examinationsrättigheter 
har högskolans strategi varit att genom allian-
ser bygga ut en forskarutbildningsverksamhet. 
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Högskolan i Borås bedriver genom avtal med 
Göteborgs universitet landets största forskarut-
bildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Genom särskilda avtal och i samarbete med 
Göteborgs, Karlstads och Växjös universitet 
bedriver högskolan även forskarutbildning inom 
vård- och omvårdnadsvetenskap samt inom 
utbildningsvetenskap. Vidare deltar högskolan 
med doktorander i nationella forskarskolor i di-
daktik, utbildningsvetenskap, materialteknik och 
språkteknologi samt i den nordiska forskarskolan 
Nordic Research School in Library and Informa-
tion Science (NORSLIS). Utöver dessa samarbe-
ten är högskolans forskarstuderande inskrivna vid 
andra universitet, nationellt och internationellt 
genom speciella avtal.

Tabell 19: Forskarstuderande 

Forskarstuderande 2008 2007 2006

Antal forskarstuderande 109 113 107

Kvinnor 60 69 61

Andel kvinnor 55% 61% 57%

Antal doktorandanställn. 60 64 52

Nya under året 6 14 15

Disputerade under året 14 7 7

Licentierade under året 5 5 4

Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås 
är relativt oförändrat jämfört med 2007. Gläd-
jande är att 14 personer disputerade under 2008 
vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. 
Ökningen är resultatet av Högskolan i Borås med-
vetna satsning på forskarstuderande i syfte att öka 
andelen disputerade lärare. Detta är nödvändigt 
för att långsiktigt kunna utveckla och förstärka 
högskolans forskningsmiljö. Samtidigt utgör 
det ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstrument för 
utbildningarnas forskningsanknytning. Det är av 
betydande vikt för högskolan att doktoranderna 
väljer att stanna kvar vid lärosätet efter avklarad 
disputation. Därför har högskolan under 2008 
utvärderat den satsning på så kallade post-doc 
anställningar som genomfördes under 2007. 
Utvärdering visar att satsningen resulterade i en 
ökning av såväl vetenskaplig publicering som ett 
ökat antal forskningsprojekt. Det positiva resulta-
tet av satsningen innebär att högskolan har avsatt 
medel för en fortsatt utveckling under 2009.

För 2008 redovisar Högskolan i Borås en jämn 
könsfördelning på aggregerad nivå inom forskar-
utbildningen. Nedbrutet på olika ämnen kan 
dock betydande skillnader vad gäller andelen män 
och kvinnor konstateras. I princip utgör kvinnliga 
forskarstuderande en majoritet inom samtliga 
ämnesfält förutom inom de tekniska och natur-
vetenskapliga ämnena.

För att möjliggöra en kvalificerad tvär- och 
mångvetenskaplig forskningsmiljö för doktoran-
der bedrivs en högskolegemensam verksamhet 
benämnd Doktorandutskottet (DUT). 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

Under 2008 har DUT i samarbete med represen-
tanter för doktoranderna arbetat fram riktlinjer 
för disputationer, tryckning av avhandlingar etc. 
Fokus för arbetet var introduktion av nyantagna 
doktorander samt uppföljning och revidering 
av doktorandernas individuella studieplaner. 
Som ett resultat av arbetsgruppens möten har en 
Handbok för forskarstudier vid Högskolan i Borås 
tagits fram och publicerats på webben. Avsikten 
är att handboken ska vara ett levande dokument 
där tillägg och förändringar i doktorandernas 
studieplaner kontinuerligt uppdateras.

För att skapa en samhörighetskänsla bland 
högskolans doktorander har DUT verkat för en 
högskolegemensam introduktion för högskolans 
doktorander samt terminsvis återkommande 
utbildningsdagar. Under året arrangerades semi-
narier i syfte att klargöra vad det innebär att vara 
doktorand vid Högskolan i Borås. Vidare har 
DUT fortsatt arbetet med utvecklandet av kurser 
på forskarnivå och utskottet genomförde under 
året kursen Vetenskaplig kommunikation och infor-
mationssökning med god kvalitet och tillfredstäl-
lande genomströmning.

Handledarkompetens
För att vara huvudhandledare för forskarstuder-
ande ställs krav på docentkompetens vilket också 
regleras i de olika avtal för forskarutbildning som 
Högskolan i Borås har med bland annat Göte-
borgs universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Växjö universitet och Karlstads universitet. I 
första hand bedöms handledarkompetens inne-
has av professorer och docenter som dessutom 
genomfört 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 
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Tabell 20 visar att högskolans vetenskapliga pro-
duktion ökat inom de flesta områden under 2008 
i jämförelse med 2007. Högskolans arbete med 
att informera om och stimulera den vetenskapliga 
produktionen har varit framgångsrikt. Den rela-
tivt stora ökningen av artiklar med refereegransk-
ning (17 procent) och den kraftfulla ökningen av 
refereegranskade konferensbidrag (42 procent) 
är en tydlig indikator på att Högskolan i Borås 
satsningar på forskning gett resultat.

För att synliggöra högskolans forskning ytter-
ligare publicerar Högskolan i Borås sedan hösten 
2007 en rapportserie benämnd Vetenskap för  
profession. Rapportserien ger en översiktlig bild 
avseende avslutad, pågående och planerad 
forskning vid Högskolan i Borås. Serien väl-
komnar också uppsatser som uppmärksammar 
aktuella frågor i samhällsdebatten och som 
utifrån teoretiska och principiella perspektiv 
belyser frågeställningarnas innebörder, egenska-
per och sammanhang. Syftet med rapportserien 
är, utöver att redovisa resultat från pågående och 
avslutade forskningsprojekt vid högskolan, att 
publicera inlägg i en pågående diskussion kring 
forskningens inriktning och tillämpade metoder 
inom ramen för verksamhetsidén Vetenskap för 
profession. Planen är en årlig utgivning på tre-fyra 
rapporter. Rapportserien vänder sig till forskare 
och lärare inom universitet och högskolor och 
till verksamma inom näringsliv, kulturliv och 
offentlig verksamhet. Under året publicerades tre 
rapporter i serien, vilka alla finns tillgängliga i 
fulltext i BADA.

Resurser och finansiering
Resurserna för verksamhetsgrenen forskning 
och utbildning på forskarnivå uppgick till totalt 
68 204 tkr för 2008. Det innebär att högskolans 
totala resurser för forskning och utbildning på 
forskarnivå minskar jämfört med föregående år. 
Samtidigt som de totala resurserna i stort sett 
är oförändrade ökade den anslagsfinansierade 
forskningen med tio procent medan den externt 
finansierade forskningsverksamheten minskade 
med tolv procent. Av den totala forskningsfinan-
sieringen utgör andelen anslag 57 procent och 
andelen externa medel 43 procent. Det är en 
minskning av andelen extern finansiering med 
fem procentenheter jämfört med 2007.

huvudhandledning utförs av professor och där bi-
trädande handledare utses bland erfarna lektorer/
forskare. Detta innebär att handledarkompeten-
sen breddas samt att kunskap inom specifika 
delområden kan utnyttjas. 

Antalet personer med huvudhandledarkompetens 
uppgår till cirka 40 för 2008 och med bihand-
ledarkompetens till cirka 100. Det motsvarar en 
viss ökning i jämförelse med 2007.  

Vetenskaplig publicering
Högskolan arbetar med att öka produktionen av 
referee-artiklar samt en generell ökning av publi-
ceringsverksamheten. Under 2008 har högskolan 
fortsatt arbetet med informationsinsatser riktade 
till högskolans forskare bland annat vad som 
gäller vid parallellpublicering, olika publicerings-
alternativ samt vilka publikationer som ger högst 
”impact”. För att ytterligare förstärka, utveckla 
och synliggöra Högskolan i Borås vetenskapliga 
publiceringsverksamhet har ett system för digital 
publicering, Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), införts 2007. Systemet används för 
digital publicering av forskningspublikationer, 
studentuppsatser och andra digitala objekt. BADA 
har under 2008 blivit en naturlig plats för publika-
tion av högskolans vetenskapliga produktion.

Tabell 20: Publikationer

Publikationer 2008 2007

Artikel, övrig 29 24

Artikel, övrig vetenskaplig 22 16

Artikel, refereegranskad 
vetenskaplig 110 94

Artikel, recension 13 28

Konstnärlig forsknings-  
och utvecklingsrapport 20 11

Bok 17 12

Kapitel i bok 45 78

Konferensbidrag, övrigt 68 60

Konferensbidrag, 
refereegranskat 105 74

Konferensbidrag, poster 13 12

Doktorsavhandling 14 10

Licentiatavhandling 5 3

Rapport 43 20

Patent 1 0

Övrigt 0 6

Publikationer totalt 505 448

I samband med implementeringen av BADA 
införde Högskolan i Borås den nationella rekom-
mendationen av indelning i publikationstyper 
som antagits av Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund (SUHF). 
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för 2008. I jämförelse med 2007 innebär det 
en kostnadsminskning med 8 000 tkr inom 
verksamhetsgrenen. Utvärderingen har resulterat 
i framtagandet av Handlingsplan 2008-2009 
för forskning och utbildning på forskarnivå och 
avancerad nivå. Handlingsplanen baseras på 
Högskolan i Borås forsknings- och utbildnings-
strategi 2009-2012 och innebär att 18 500 tkr av 
myndighetskapitalet avsätts för riktade satsningar 
inom forskning och forskarutbildning under de 
kommande åren.

Därutöver resulterar kravet på full kostnadstäck-
ning i den extern finansierade verksamheten att 
intäktsminskningen följs av en motsvarande kost-
nadsminskning. Sammantaget innebär detta att 
verksamhetsgrenen forskning och utbildning på 
forskarnivå inklusive uppdragsforskning redovisar 
ett positivt resultat med 936 tkr för 2008. 

Tabell 22: Forskning och forskarutbildning exklusive 
uppdragsforskning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 39 036 35 457 33 549

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 3 318 3 913 4 409

Intäkter av bidrag 24 381 27 597 19 646

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 66 735 66 967 57 604

Verksamhetens  
kostnader

Kostnader för personal -46 396 -55 581 -51 838

Kostnader för lokaler -1 163 -1 463 -1 486

Övriga driftkostnader -15 801 -16 756 -12 928

Finansiella kostnader -1 0 -1

Avskrivningar och 
nedskrivningar -2 509 -2 376 -2 093

Summa verksamhetens 
kostnader -65 870 -76 176 -68 346

Verksamhetsutfall 865 -9 209 -10 742

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter  
för bidrag 3 249 2 632 1 074

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 1 630 1 406 396

Lämnade bidrag -4 879 -4 038 -1 470

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 865 -9 209 -10 742

Tabell 21: Forskning och forskarutbildning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens 
intäkter

Intäkter av anslag 39 036 35 457 33 549

Intäkter av  
avgifter och andra 
ersättningar 4 787 5 503 6 352

Intäkter av bidrag 24 381 27 597 19 746

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksam-
hetens intäkter 68 204 68 557 59 647

Verksamhetens 
kostnader

Kostnader  
för personal -47 240 -56 534 -53 106

Kostnader för lokaler -1 192 -1 487 -1 527

Övriga driftkostnader -16 287 -17 267 -13 537

Finansiella kostnader -1 0 -1

Avskrivningar och 
nedskrivningar -2 548 -2 410 - 2 141

Summa verksam-
hetens kostnader -67 268 -77 698 -70 312

Verksamhetsutfall 936 -9 141 -10 665

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndig- 
heter för bidrag 3 249 2 632 1 074

Övriga erhållna  
medel för finansi- 
ering av bidrag 1 630 1 406 396

Lämnade bidrag -4 879 -4 038 -1 470

Saldo 0 0 0

Årets kapital- 
förändring 936 -9 141 -10 665

Orsaken till minskningen av den externt finan-
sierade forskningen är att ett större antal projekt 
avslutats under 2007 och 2008 samtidigt som 
flertalet av de projekt som erhållit medel under 
2008 är i inledningsfasen. Eftersom högskolan 
redovisar intäkter mot upparbetade kostnader i 
den externt finansierade verksamheten får dessa 
projekt resultatpåverkan först 2009.

Samtliga kostnadsslag, med undantag för av-
skrivningar, minskade 2008 jämfört med 2007. 
Detta medför att de totala kostnaderna för 
verksamhetsgrenen minskade med 13 procent 
2008. Kostnadsminskningen är till största delen 
hänförbar till att Högskolan i Borås under 2008 
genomfört en utvärdering av tidigare satsningar 
inom forskning och forskarutbildning och därför 
avvaktade med den satsning som planerades 
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Tabell 23: Uppdragsforskning (tkr)

2008 2007 2006

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 0 0 0

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 1 469 1 590 1 943

Intäkter av bidrag 0 0 100

Finansiella intäkter 0 0 0

Summa verksamhetens 
intäkter 1 469 1 590 2 043

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -844 -953 -1 268

Kostnader för lokaler -29 -24 -41

Övriga driftkostnader -486 -511 -609

Finansiella kostnader 0 0 0

Avskrivningar och 
nedskrivningar -39 -34 -48

Summa verksamhetens 
kostnader -1 398 -1 522 -1 966

Verksamhetsutfall 71 68 77

Årets kapitalförändring 71 68 77

Tabellerna 22 och 23 visar att volymminskningen 
inom verksamhetsgrenen har skett inom forsk-
ning och forskarutbildning exklusive uppdrags-
forskning medan verksamheten inom uppdrags-
forskning är i stort sett oförändrad i förhållande 
till 2007.
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Partnerskap för framgång

Gemensamma
områden

Omvärldssamverkan

Inledning
Högskolan i Borås strategi att bedriva profes- 
sionsinriktad utbildning och forskning i samar-
bete 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 re-
gionens utveckling. Detta innebär att samverkan 
med det omgivande samhället utgör en strategisk 
dimension för utveckling av hela högskolans 
verksamhet. 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 de regionala och nationella innovations-
systemet.
 
Gemensamt för Högskolan i Borås forskning och 
utbildning är det nära samarbetet med aktörer 
inom specifika professionsområden och intresset 
för att ny kunskap förmedlas och nyttiggörs i 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. 
Den starka kopplingen gör det möjligt att till-

varata och integrera kunskaper och problemställ-
ningar som utvecklas i det omgivande samhället, 
till stöd för förnyelse och utveckling i profession-
ernas praktik. Under 2008 har Högskolan i 
Borås fortsatt sitt arbete med att på olika nivåer 
och mot olika målgrupper utveckla formerna för 
samverkan med det omgivande samhället.

En drivande regional aktör
Högskolan i Borås spelar en aktiv och central 
roll för den regionala utvecklingen och bidrar till 
ökad tillväxt och sysselsättning. Högskolan finns 
exempelvis representerad i Västra Götalands- 
regionens utvecklingsgrupp och i partnerskapet 
för Regionalt tillväxtprogram i Sjuhärad. 
Högskolan kommunicerar även med och har 
representation i näringslivsråd/kompetensråd 
eller motsvarande i alla kommuner i Sjuhärad. 
Ett exempel som kan nämnas i sammanhanget 
är ett samarbete som inletts under 2008 mellan 
Högskolan i Borås, Svenljunga kommun och 
ett antal byggföretag inom bostadsproduktion 
där målsättningen är att skapa ett nätverk med 
fokus mot energi- och miljöfrågor. Ytterligare 
ett exempel är samarbetet Innovativa Mark, där 
Högskolan i Borås tillsammans med Marks kom-
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mun och Minab (Marks idé- och näringslivsråd) 
har inlett en gemensam satsning för att bland 
annat skapa fler examensarbeten vid företagen i 
Marks kommun.

Under senare delen av 2008 har Högskolan 
i Borås aktivt deltagit i samarbetet Rådslag 
Sjuhärad som initierades med anledning av den 
globala finansiella krissituationen som slår hårt 
mot Västsverige. Rådslag Sjuhärad inkluderar ett 
stort antal organisationer och företag och arbetet 
kommer att fortsätta under 2009 för att utforma 
konkreta lösningar på situationen med nya varsel 
och ekonomisk nedgång.

Ett område som har behandlats inom Rådslag 
Sjuhärad är planerna på ett institut inom handel- 
och tjänsteforskning med placering i Borås. 
Tjänster och kunskap är en viktig del av snart 
sagt alla kvalificerade exportprodukter. Mer än 
70 procent av vårt lands bruttonationalprodukt 
består av tjänster. Ändå går bara någon enstaka 
procent av forskningsanslagen till detta fält. 
Sverige saknar idag såväl nationell strategi som 
samordning av den tjänsteforskning som bedrivs. 
Sverige saknar också institut med inriktning mot 
behovsmotiverad handels- och tjänsteforskning. 

Ett handels- och tjänsteutvecklingsinstitut är 
en viktig del av en strategi för att stärka Sverige 
som innovativ handels- och tjänstenation. Vid 
utvecklingen av institutet ska särskilt beaktas en 
satsning vid Högskolan i Borås på forskning och 
utveckling inom området efterfrågestyrd logis-
tik. Sweden Logistics som är en ideell västsvensk 
förening för kunskapsspridning, forskning och 
tillämpning av effektiv logistik är en betydelse-
full partner och intressent i sammanhanget. 

För att vara en viktig aktör i samhällsutveck-
lingen krävs effektiva kanaler för spridning av 
nya rön mellan akademin och det omgivande 
samhället. En viktig roll i denna utveckling har 
Högskolan i Borås holdingbolag som sedan star-
ten 2004 bland annat medverkat till grundan-
det av stiftelserna ESPIRA Tillväxtcenter och 
Drivhuset i Borås. ESPIRA Tillväxtcenter, ett 
samarbete mellan Högskolan i Borås, närings-
livet, Sjuhärads kommunalförbund och Borås 
Stad, utgör en viktig del i högskolans ambition 
att fortsätta utveckla strategier som stödjer 
behoven i kunskaps- och innovationsprocessens 
olika delar. Drivhuset i Borås arbetar för att 
främja nyföretagandet i Sjuhäradsbygden genom 
att ge stöd till studenter som har egna utveck-
lingsbara idéer.  

Under 2008 har Högskolan i Borås Holding AB 
arbetat vidare med kommersialisering av forsk-
ningsresultat. Utöver tidigare startade bolag har 
under 2008 Posifon, ett företag inom personlig 
säkerhet, och AB Initio, som utvecklar en form-
bar ljudabsorbent, tillkommit. 

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. Under året har rektorerna för högsko-
lorna i regionen haft regelbundna överläggningar 
med Västra Götalandsregionens ledning och 
prorek-torerna bildar ett eget nätverk för möte 
med samma gruppering. 

Vidare ingår Högskolan i Borås tillsammans med 
Högskolan Väst och Högskolan i Skövde i sam-
arbetet Västra Götalands Högskolor (VGH). Syf-
tet med VGH har varit att samverka brett inom 
olika utbildningsområden samt inom administra-
tion och förvaltning. Inom kvalitet, förvaltning 
och administration finns väl fungerande och 
etablerade samarbeten. 

Högskolan i Borås har under 2008 medverkat i 
projektet Partnerskap Akademi Näringsliv i Väst-
sverige (PAN Väst). PAN Väst är ett samarbete 
mellan Region Halland, Västra Götalandsregio-
nen, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, 
Högskolan i Skövde, SLU Skara, Göteborgs 
universitet och Högskolan i Borås. Projektet 
syftar till att utreda behovet av en kunskapsöver-
föringsmodell i Västsverige.

UniLink är ett nätverk av högskolor som syftar 
till att genom erfarenhetsutbyte, kompetensut-
veckling och internationellt samarbete förnya 
samverkan mellan akademin och det omgivande 
samhället. Under 2008 har UniLink med finan-
siellt stöd från NUTEK genomfört ett större 
nationellt projekt med 14 deltagande lärosäten 
där Högskolan i Borås varit en drivande part.

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 
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vetenskapsområdet på forskar- och masterutbild-
ningsnivå. Samarbetet har under 2008 resulterat 
i att en forskarskola inom informatik, Graduate 
School of Informatics, bildats. 

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. 

Projekt för ökad samverkan med det  
omgivande samhället
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 Högskolan i Borås ser som grunden för sin 
verksamhet som professionslärosäte. Den grund-
läggande drivkraften är att genom utbildning 
och forskning verka för en gynnsam samhällsut-
veckling. Denna drivkraft har bland annat tagit 
sig i uttryck i olika former av centrumbildningar 
och partnerskap. Nedan ges exempel på arenor 
för samverkan som initierats och/eller utvecklats 
under 2008.

Smart Textiles •	

Waste Refinery  •	

ÄldreVäst Sjuhärad•	

Centrum för Arbetsvetenskap•	   
 

Forsknings- och innovationsprogrammet Smart 
Textiles är ett regionalt projekt som samlar fors-
kare och tekniker inom textil- och modedesign, 
elektronik, fiberteknologi, interaktionsdesign, 
trikå- och vävteknik samt färg- och berednings-
teknik. Högskolan i Borås är sedan starten en av 
huvudaktörerna inom Smart Textiles tillsammans 
med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
Västra Götalandsregionen, ESPIRA Tillväxtcen-
ter, Sjuhärads kommunalförbund, Swerea/IVF 
och företag inom den textila branschen.  

I stark konkurrens tilldelades Smart Textiles un-
der 2008 medel från VINNOVA. Smart Textiles 
syftar till att utveckla avancerade och högtek-
nologiska produkter inom det textila området. 
Experimentell forskning och utveckling bedrivs 
parallellt och i nära samarbete med en företags-
driven forskning och utveckling. Centralt inom 
ramen för Smart Textiles är att stödja befintliga 
och nya företag i strävandena efter utveckling 
och tillväxt. Genom Högskolan i Borås forsk-

ningsmiljö erbjuder Smart Textiles en unik 
miljö för produktutveckling. Ett av målen är att 
Smart Textiles ska inta en internationellt ledande 
position inom design, teknik, utveckling och 
produktion av nästa generations textila produk-
ter. Smart Textiles är ett exempel på potentialen i 
partnerskap mellan akademin, forskningsinstitut, 
näringslivet och offentlig verksamhet och kan ses 
som en modell för framtida centrumbildningar 
för samverkan vid Högskolan i Borås.

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, Chal-
mers tekniska högskola samt ett antal företag 
inom energi- och avfallshantering. Waste Refi-
nery 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. 
Under 2008 har projektet Waste Refinery Indo-
nesia initierats av Högskolan i Borås och Borås 
Stad. Projektet har som mål att till städer och 
universitet i Indonesien överföra kompetens och 
erfarenhet inom området avfallshantering och 
återanvändning av avfall. Waste Refinery Indonesia 
syftar till att hjälpa lokala myndigheter i Indone-
sien med deras växande avfallsproblem genom att 
utifrån den modell som tillämpas i Borås visa på 
hur en mer effektiv avfallshantering och återan-
vändning av avfall kan komma till stånd.

ÄldreVäst Sjuhärad är ett kompetenscentrum 
för forskning, utveckling och utbildning inom 
äldreområdet och området funktionshinder i 
samarbete med Sjuhärads kommunalförbund 
och Västra Götalandsregionen. Centrum för 
Arbetsvetenskap utgör en arena och mötesplats 
för kunskapsutveckling och utbyte av erfarenhe-
ter mellan företag, organisationer och forskning 
inom det arbetsvetenskapliga området.

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, 
information till journalister samt via externa 
webbplatser såsom forskning.se. Öppna föreläs-
ningar, öppet hus och deltagande i vetenskaps-
festivaler är andra kanaler för att sprida kunskap 
och information om högskolans verksamhet.
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Internationalisering

Högskolans strategi
Målen för Högskolan i Borås arbete med inter-
nationalisering är att studenter och anställda ska 
utveckla kunskap om, och förståelse för, globali-
seringens möjligheter och risker. Vidare ska inter-
nationaliseringsarbetet skapa goda förutsättningar 
för att studenter, lärare och forskare ska kunna 
verka på en internationell arena och arbetsmark-
nad. I ljuset av Högskolan i Borås utveckling mot 
det kompletta professionslärosätet, där anställ-
ningsbarheten för studenterna står i fokus, blir 
förmågan att verka på den internationella arenan 
mycket viktig. Inom ramen för ovanstående har 
följande tre områden prioriterats särskilt:

ett internationellt perspektiv beaktas och  •	
integreras i utbildning och forskning

ökad student- och lärarmobilitet•	

utökning av det internationella samarbetet •	
inom utbildning och forskning

Högskolan i Borås har under 2008 arbetat 
tillsammans med professioner och professions-
inriktade internationella lärosäten för att vidare-
utveckla formerna för hur studenterna under 
utbildningen ska kunna verka internationellt 
samtidigt som internationella aspekter inkluderas 
i alla utbildningar, så kallad internationalisering 
på hemmaplan.

Utbildningarna vid Högskolan i Borås
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 för att utveckla den internationella 
dimensionen i utbildningsverksamheten handlar 
även om att tillvarata mångfalden i det omgivan-
de 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. Högskolan i Borås har under en 
rad år haft en något högre andel studenter med 
utländsk bakgrund än genomsnittet av svenska 
lärosäten. År 2007 hade var femte student vid 
högskolan utländsk bakgrund, enligt Högskole-
verkets statistik8. Högskolan 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 eftersträvar Högskolan i 
Borås en mix av internationella såväl som svenska 
studenter på de programutbildningar som är 
internationellt rekryterande. Ett problem i sam-
manhanget har varit det relativt svaga söktryck 
som nationellt finns till flertalet utbildningar 
inom ingenjörsområdet vilket inneburit att flera 
utbildningar på avancerad nivå har en klar majo-
ritet av internationella studenter, ibland är också 
enskilda länder eller regioner dominerande. För 
högskolan är det därför prioriterat att fortsätta 
det aktiva arbetet med att få fler svenska studen-
ter att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

För att underlätta för såväl svenska som interna-
tionella studenter har högskolan en pedagogisk 
stödverksamhet för engelska i tal och skrift. Fort-
löpande erbjuds lärare och personal kompetens-
utveckling i det engelska språket. Samtliga kurs- 
och utbildningsplaner finns tillgängliga både på 
svenska och på engelska, oavsett vilket språk som 
är undervisningsspråk på kursen. Detta är viktigt 
också då utbildningar ska kunna jämföras och 
valideras vid exempelvis utlandsstudier eller vid 
en utlandsanställning.

Ett annat sätt att förstärka den internationella 
dimensionen är att involvera utländska lärare i 
undervisningen. Detta genomförs oftast i form 
av olika typer av lärarutbyten eller genom kortare 
engagemang av gästlärare. Vidare arbetar 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.

För att ytterligare förstärka utbildningarnas in-
ternationella dimension arbetar högskolan aktivt 
för att utbildningar, kurser eller moment i kurser 
ska involvera internationella samarbeten. Det kan 
handla om utbildningar där delar är förlagda till 

8Enligt Högskoleverkets 
nyckeltalsdatabas för 2007
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utlandet eller där lärare från utländska lärosäten 
är aktiva. Som exempel på sådana aktiviteter från 
2008 kan nämnas:

Utvecklingen av ett gemensamt nordiskt mas-•	
terprogram inom biblioteks- och informations-
vetenskap.

Ett samarbete avseende studentutbyte åt •	
båda håll har inletts med Shandong Jiaotong 
University i Jinan, Kina. Målsättningen är att 
inom några år starta ett gemensamt bachelor-
program.

Inom samarbetet School and Community, •	
SCOM, har en kurs utarbetats gemensamt av 
högskolan och lärosäten från Belgien, Polen 
och Turkiet.

Lärare från Institutionen biblioteks- och infor-•	
mationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har 
gästföreläst vid flera universitet i Australien.

Ett avtal om double degree inom medicin-•	
teknikområdet har arbetats fram mellan Uni-
versitetet i Alcalá, Spanien, och Institutionen 
Ingenjörshögskolan.

En workshop med doktorander och masterstu-•	
denter från Witten/Herdecke University - Insti-
tute of Nursing Science och Högskolan i Borås.

Högskolan har under året arbetat intensivt med •	
att planera för ett samarbete med AIT (Asian 
Institute of Technology) i Bangkok, Thailand. 
Målsättningen är att kunna erbjuda studenter 
möjligheten att studera kurser inom ledarskap 
och logistik under en termin i Thailand. 
Samarbetet avser ett double degree program, 
studentutbyte på magister- och masternivå samt 
forskningssamarbete. Målet är att på sikt kunna 
etablera ett campus i Thailand.

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. 

För att möjliggöra en ökning av studentmobili-
teten är det nödvändigt för Högskolan i Borås 
att sluta avtal med attraktiva utländska lärosäten. 
Högskolan arbetar kontinuerligt med en översyn 
av existerande avtal för att säkerställa att de mot-
svarar högskolans ambitioner inom området. 
På samma sätt strävar högskolan efter att enbart 
aktiva och för båda parter väl fungerande avtal 
ska bibehållas. Det innebär att antalet avtal 
minskat under 2008 men att de avtal som finns 
har kvalitetssäkrats.

Tabell 24: Internationella samarbetsavtal

Världsdel 2008 2007

Afrika 2 4

Asien 17 18

Australien 3 1

Europa 135 134

-varav Norden 28 37

Nordamerika 2 3

Sydamerika 6 7

Totalt 165 167

Ett framgångsrikt exempel på internationalisering 
i relativt liten skala 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. Stipendiet 
har också resulterat i att ett universitet i Yogya-
karta, Indonesien, finansierar ytterligare ett antal 
studenters masterutbildning i resursåtervinning 
vid Högskolan i Borås.

Tabell 25: Antalet utresande inom utbytesprogram

2008 2007

Kategori Totalt Andel 
kvinnor

Totalt Andel  
kvinnor

Studenter 147 86% 156 80%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 44 30% 40 77%

Doktorander 2 50% 2 100%

Lärare (lärarutbyte 
undervisning) 71 59% 17 41%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 12 58% 3 33%

Övrig personal 
(personalutbyte 
inkl. lärare om ej 
undervisningsutbyte  
eller forskning.) 10 100% 98 77%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 7 100% 1 100%

Totalt 230 77% 273 77%

Varav studenter
inom lärarut-
bildningen 55 85% 90 76%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 5 100% 2 100%

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.
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Tabell 26: Antalet inresande inom utbytesprogram

2008 2007

Kategori Totalt Andel 
kvinnor

Totalt Andel  
kvinnor

Studenter 155 70% 154 62%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 91 59% 78 60%

Doktorander 1 100% 16 63%

Lärare (lärarutbyte 
undervisning) 18 67% 21 48%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 7 71% 3 33%

Övrig personal 
(personalutbyte 
inkl. lärare om ej 
undervisningsutbyte 
eller forskning.) 15 87% 41 46%

-varav inom EU:s 
utbildningsprogram 15 87% 1 0

Totalt 189 77% 232 58%

Under 2008 har antalet utresande inom utbytes-
program minskat något. En trolig förklaring till 
detta är att i ljuset av rådande konjunkturläge 
tenderar studenter prioritera att så snabbt som 
möjligt bli klara med sin utbildning. Det är san-
nolikt att samma förhållande kan råda gällande 
inresande studenter inom utbytesprogram.

Tabellerna ovan visar enbart på det lärarutbyte 
som pågår inom ramen för olika utbytesprogram. 
Därutöver sker en rad utbyten i form av gemen-
samma utvecklings-, forsknings- och utbildnings-
projekt, deltagande i konferenser samt besök hos 
samarbetspartners. Som exempel kan nämnas:

Forskare vid Institutionen för pedagogik •	
bedriver gemensam forskning med Universitet i 
Agder och Lille University.

Institutionen för pedagogik bedriver ett projekt •	
inom Disaster psychology tillsammans med 
Gadjah Mada University, Indonesien.

Institutionen Biblioteks- och informations-•	
vetenskap/Bibliotekshögskolan anordnade 
seminariet Library spirit in the Baltic-Nordic 
Region i samverkan med Nätverket The Nordic-
Baltic-Russian Network on the History of Books, 
Libraries and Reading. Ett nätverk som förenar 
forskare och lärare från Norden och Baltikum 
runt frågor om bokens-, bibliotekens- och 
läsningens historia.

Gästforskare från Kuba, Iran och Indonesien •	
har deltagit i forskning om etanolproduktion 
vid Institutionen Ingenjörshögskolan.

Forskning i biopolymerteknik och natur-•	

fiberkompositer i samarbete med universitet i 
Indien och Kina.

Ett SIDA-finansierat doktorandutbyte med •	
University of KwaZulu-Natal i Sydafrika.

Prehospital sjukvård har ett väl etablerat forsk-•	
ningssamarbete med en rad olika universitet i 
Australien samt NordIrland.

Textilhögskolan arrangerade den internationella •	
konferensen Textile Challenge, ett forum där 
akademi och näringsliv möts för att diskutera 
utmaningarna inom textilbranschen. Semi- 
narietemat var Mass Customization & Innova-
tion in Retaling.

Free movers
Efter att Högskolan i Borås under året innan 
arbetat intensivt med högskolereformen 2007, 
har 2008 varit det första år som resultatet kunnat 
skönjas. Högskolan i Borås har erbjudit ett 
flertal master- och magisterutbildningar på 
engelska som visat sig vara internationellt 
konkurrenskraftiga. Inom områdena energi- och 
materialåtervinning samt textil- och modedesign 
erbjuder högskolan masterutbildningar med en 
tydlig internationell profil som även lockat ett 
stort antal internationella studenter. Tillsammans 
med högskolans magisterutbildningar inom 
områdena elektroteknik, industriell ekonomi, 
textilteknologi och Applied Textile Management 
kan högskolan erbjuda utbildningar med hög 
kvalitet och en internationell profil. Detta har 
inneburit att antalet inresande studenter inklu-
sive free movers har fortsatt öka. Det ska ses mot 
bakgrund av den nationella trenden under 2008 
med en stark ökning av internationella sökanden 
till svenska utbildningar. Under 2008 har ytter-
ligare utbildningsprogram som primärt vänder 
sig till internationella studenter på avancerad nivå 
planerats, bland annat inom informatik. 

Tabell 27: Antal free movers

2008 2007 2006

Antal kompletta 
ansökningar 3 957 500 600

Antal antagna 232 390 220

Antal 
nybörjarstudenter 230 150 95

Tabell 27 redovisar det totala antalet free movers 
vid Högskolan i Borås. För åren 2006 och 2007 
redovisas enbart kompletta ansökningar medan 
år 2008 inkluderar samtliga ansökningar. Detta 
innebär att ökningen av ansökningar i realite-
ten är mindre än vad som framgår av tabell 27. 
Ett problem i sammanhanget är att free movers 
inte kan särredovisas i de studieadministrativa 
systemen. Detta innebär att antalet nybörjarstu-
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denter som redovisas är en kvalificerad skattning. 
Högskolan i Borås uppfattning är dock att det 
absoluta flertalet av de internationella studen-
terna kommer från länder utanför EES-området.

Av det totala antalet studenter vid Högskolan i 
Borås utgör andelen free movers uppskattningsvis 
drygt två procent 2008. Inom vissa utbildnings-
områden är dock andelen betydligt större. 
Exempelvis utgör free movers en majoritet av 
studenterna på flera av ingenjörutbildningarna på 
avancerad nivå. 

Övrig utbildningsverksamhet för utländska 
studenter
Det faktum att andelen inresande studenter, 
främst då free movers, 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 utländska studen- 
ter genererar även en ökad efterfrågan på hög-
skolans utbildningsverksamhet i svenska som 
främmande språk.

Tabell 28: Svenska som främmande språk

2008 2007 2006

Individer 233 193 174

HST 32 24 23

HPR 19 14 9

Prestationsgrad 59% 58% 39%

Under året har 233 studenter deltagit i under-
visning i svenska som främmande språk, vilket 
bekräftar bilden av att antalet utländska studenter 
vid lärosätet har ökat. Det är också ett tecken på 
att högskolan bedriver en stödverksamhet inom 
svenska språket som är av mycket god kvalitet. 

Kvalitet
Högskolan i Borås verksamhetsidé är att vara ett 
nyskapande professionslärosäte som i samverkan 
med näringslivet och den offentliga sektorn be- 
driver utbildning och forskning av hög internatio-
nell kvalitet och med stor samhällsrelevans. 
Högskolan arbetar därför aktivt för att stärka och 
utveckla verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet 
vid lärosätet bygger på målen i Strategisk verk-
samhetsplan 2006 – 2008 och Högskolan i Borås 
forsknings- och utbildningsstrategi 2009 –2012. 
Arbetet med att utveckla verksamheten är en stän-
digt pågående process vid lärosätet som sker i nära 
samarbete med professionsföreträdare.

Systematiskt kvalitetsarbete
En av strategierna i Högskolan i Borås forsknings- 
och utbildningsstrategi 2009 –2012 är att alltid ha 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i fokus för 
all verksamhet. De områden som prioriterats högst 
i 2008 års kvalitetsarbete har varit:

insatser gällande lärosätets arbete med hållbar •	
utveckling

implementering av projektet Ny Webb•	

kartläggning av kvalitetsarbetet•	

ny policy för kvalitetsarbetet•	

utveckling av ordning för granskning av  •	
utbildningar

implementering av högskolereformen 2007•	

ett nytt gemensamt webbaserat tjänstefördel-•	
ningssystem

ett gemensamt system för hantering av verksam-•	
hetsförlagda studier

ett gemensamt StudentCentrum•	

pedagogisk kompetensutveckling •	

Hållbar utveckling är ett prioriterat område vid 
Högskolan i Borås. Det övergripande målet är 
att miljö och hållbar utveckling är en aspekt som 
ska beaktas i alla ledningsbeslut och verksam-
heter. Under året har också en Policy för hållbar 
utveckling formulerats och en översyn av samtliga 
kurs- och utbildningsplaner genomförts. 

Högskolans utveckling av ny webbplattform re-
sulterade i att en helt ny webblösning togs i drift 
under året. Avsikten är att skapa en plattform för 
samarbete och interaktivitet mellan Högskolan i 
Borås interna och externa intressenter.

Ett viktigt inslag i Högskolan i Borås kvalitets- 
arbete är den årliga inventering av det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Utfallet av inventeringen 
visar att rutiner och regler för det systematiska 
kvalitetsarbetet fungerar väl. Bland annat kan 
nämnas att granskning av nya utbildningar 
genomförts utifrån etablerade kriterier av därtill 
avsedda organ samt att rutinerna för bedömning 
och examination är väl inarbetade och följer 
fastställda planer och riktlinjer. 

Av inventeringen framkommer dessutom att am-
bitionen att förbättra befintlig verksamhet är hög 
inom hela lärosätet. Resultatet av inventeringen 
följs årligen upp och leder till ett systematiskt 
utvecklings- och förbättringsarbete av verksam- 
heten. Några exempel på sådana utvecklingsinsat-
ser är att nya arbetsformer som stärker profes-
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sionsanknytningen har införts i utbildningarna, 
professionsanknytningen avseende programut-
bildningens examensarbeten har utvecklats och 
att nya rutiner för kursutvärdering etablerats.

Under 2008 har Högskolan i Borås tagit en ny 
ordning i bruk avseende uppföljning och utvärd-
ering av lärosätets befintliga programutbildningar 
och fristående kurser. Uppföljning ska utgöra en 
naturlig del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 
De områden som uppföljningen fokuserar på är 
utbildningens relevans, kunskapsmål, lärarkom-
petens och uppföljning/utvärdering. I utvärder-
ingen av utbildningarna är samverkan med 
professionerna central. 

För att förbättra och effektivisera planering, 
redovisning och uppföljning av lärares tjänste-
fördelning har ett IT-baserat tjänsteplanerings-
verktyg utvecklats under året. Verktyget under-
lättar framtagandet av tillförlitlig och jämförbar 
statistik samt planering av lärares arbetstid och 
undervisning i kurser och program. Inom ramen 
för ovan nämnda projekt har också ett webbas-
erat verktyg för verksamhetsförlagd utbildning 
implementerats. Verktyget har inneburit en rad 
olika förbättringar, exempelvis vid rapportering 
om studieuppehåll och individuella studieplaner.

Som ett led i att förbättra infrastrukturen vid 
lärosätet har en central studentreception med 
bland annat samordningsansvar för tentamina 
inrättats. Syftet med StudentCentrum är att 
det ska utgöra den naturliga kontaktytan mot 
högskolan för studenter rörande studentadminis-
trativa ärenden.

Implementeringen av högskolereformen 2007 
har kommit att utgöra en ständigt pågående 
process i syfte att utveckla och förbättra läro-
sätets utbildningar. Under 2008 har betyg- och 
bedömningsproblematiken tillsammans med 
relevanta examinationsformer fortfarande varit 
aktuella ämnen för kompetensutvecklingsinsatser 
och erfarenhetsutbytesseminarier för lärare och 
utbildningsansvariga. Betyg- och bedömnings-
frågan har under 2008 också varit central i 
arbetet med att öka den internationella konkur-
renskraften då ett ökande antal av lärosätets 
utbildningar både rekryterar från och utbildar för 
en internationell marknad. 

Medarbetare

Kompetensförsörjning
Högskolan i Borås tydliga profil och målsättning 
att utvecklas till det kompletta professionsläro-sä-
tet ställer krav på kontinuerlig kompetensutveck-
ling och kompetensförstärkning av såväl lärare 
och forskare som administrativ personal. Vidare 
krävs system som stödjer medarbetarnas kompe-
tensutveckling och skapar en kreativ och attraktiv 
arbetsmiljö. Under 2008 har ett omfattande 
arbete i syfte att kvalitetssäkra personalsystemet 
genomförts. Kvalitetsarbetet har inneburit en 
revidering avseende personalstatistiken i årsredo-
visningen 2008. Vidare har högskolan utvecklat 
och implementerat ett verktyg för planering, 
redovisning och uppföljning av lärarnas tid. 

Utöver lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska 
kompetensutveckling har högskolan under 2008, 
genomfört utbildningsinsatser inom exempelvis 
IT, språk, förvaltningsrätt, arbetsrätt och arbets-
miljö. 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. 

Högskolan i Borås arbete med utveckling av 
starka och konkurrenskraftiga forskningsområden 
har fortsatt under året. Dessa områden är en för-
utsättning för att långsiktigt kunna utveckla och 
stärka högskolans forskning och erhålla examens-
rättigheter på forskarutbildningsnivå. Rättigheter 
att examinera på forskarutbildningsnivå kommer 
att bidra till kompetensförsörjning inom samtliga 
högskolans forskningsområden, såväl där högsko-
lan utgör den nationellt ledande aktören som där 
forskarutbildning helt saknas.

Pedagogiskt arbete
För att stödja lärarnas pedagogiska kompetens-
utveckling har högskolan inrättat ett Centrum 
för lärande och undervisning (CLU). Vid denna 
enhet bedrivs högskolepedagogisk utbildning och 
handledarutbildning i linje med Sveriges univer-
sitets- och högskoleförbunds rekommendation-
er. Enheten erbjuder också lärosätets personal 
IKT-pedagogiska utbildningar och stöd avseende 
arbetsformer för flexibelt lärande. Utöver utbild-
ningsverksamheten stimulerar CLU till utveck-
lingen av det pedagogiska arbetet vid lärosätet 
genom att anordna föreläsningar, workshops och 
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seminarier. Exempelvis utbildningar med fokus 
på professionsinriktning och insatser för konkre-
tisering av högskolereformen 2007. 

Att kunna erbjuda kompetenta handledare är ett 
första steg i högskolans strävan att bli ett profes-
sionsuniversitet. Det är också ett krav i lektorers 
meritering till docentkompetens. Under 2008 har 
CLU erbjudit två typer av handledarutbildning;  
en som riktar sig mot handledning på avancerad 
nivå och forskarnivå samt en som riktar sig mot 
handledning på grundnivå. Den förstnämnda 
kursen har fokuserat på handledningsprocessen 
på såväl individnivå som institutions- och orga-
nisationsnivå. Även den andra kursen behandlar 
handledarrollen och handledningsprocessens 
olika delar och bland annat belyses handlednings-
samtalet, skrivprocessen och vetenskaplig god 
sed. Syftet är att förbättra arbetet med att lära 
studenter följa god vetenskaplig sed och akade-
miska former för akademiskt skrivande. 

Vidare har högskolan under 
året genomfört ett antal projekt 
som syftar till att öka andelen 
examensarbeten med bihand-
ledare från professionen genom 
att fokusera på teman för 
examensarbeten. Ytterligare ett 
projekt som främjar högskolans 
professionsinriktning är ett 
samarbete med Polismyndig-
heten i Västra Götaland, som 
utmynnat i framtagandet av en 
polislärarutbildning som startar 
i januari 2009. 

Den inventering av alla lärares 
formella kompetens inom hög-
skolepedagogik, som genom-
fördes 2007, visade att cirka 
hälften av Högskolan i Borås 
lärare hade formell högskole-
pedagogisk utbildning. Under 
2008 deltog 56 personer i 
högskolepedagogisk utbildning 
och av dessa var 39 kvinnor. 
Sammantaget innebär detta att ett flertal lärare 
tillgodoräknat sig såväl formell utbildning som 
reell kompetens. Detta innebär att antalet lärare 
med högskolepedagogisk utbildning ökar jämfört 
med 2007. 

Högskolans anställda
Det kvalitetsarbete som högskolan genomfört  
under 2008 medför att personalstatistiken, utom 
där annat uppges, reviderats jämfört med tidigare 
årsredovisningar. 

Antalet anställda vid Högskolan i Borås uppgick 
till 511 helårarbetskrafter och medeltalet an-
ställda var 647. Det innebär en marginell ökning 
jämfört med 2007. Av det totala antalet helårsar-
betskrafter utgör andelen personal verksam inom 
utbildning och forskning 63 procent och andelen 
administrativ, teknisk samt bibliotekspersonal 
37 procent. En bidragande orsak till att andelen 
personal inom utbildning och forskning minskar 
något jämfört med tidigare år är högskolans med-
vetna strävan att involvera professionsföreträdare 
i verksamheten. Detta har resulterat i att antalet 
timanställda och köpta lärartjänster ökat under 
2008 jämfört med 2007.

Tabell 29: Personal

Tabell 30: Andel disputerade lärare

Lärarkategori 2008 2007 2006

Totalt Totalt Totalt

Professorer 95% 83% 100%

Lektorer 90% 92% 83%

Adjunkter 8% 4% 3%

Totalt 42% 37% 37%

Uppgifterna i tabell 30 är inte reviderade för 
2006 och 2007. Det medför att redovisningen 
inte är jämförbar med tidigare år. Även om 

2008 2007 2006

Lärare Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 22 36 21 32 21 32

Lektorer 91 112 90 108 82 101

Adjunkter 169 209 172 202 171 205

Gästlärare 1 5 0 1 0 1

Totalt 284 362 283 343 275 339

Övrig 
personal

Doktorander 39 57 41 57 35 49

Teknisk 
personal 43 50 41 50 35 42

Admin. 
personal 126 155 119 151 108 137

Biblioteks- 
personal 20 24 21 24 20 25

Totalt 228 285 223 281 198 253

Antal 
anställda 511 647 506 624 473 592
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redovisningen inte är jämförbar visar tabell 30 att 
högskolans lärare med doktorsexamen har ökat 
under 2008. Detta innebär en ökning jämfört 
med tidigare år. Ökningen är resultatet av hög-
skolans satsning på doktorander och adjunkters 
kompetensutveckling samt riktade rekryteringsåt-
gärder. En ökad andel disputerade lärare är nöd-
vändigt för att långsiktigt kunna utveckla och 
förstärka högskolans forskningsmiljö. Samtidigt 
utgör lärarnas kompetensutveckling ett viktigt 
kvalitetsutvecklingsinstrument för utbildningar-
nas forskningsanknytning.

Jämställdhet och mångfald
Två viktiga kvalitetsaspekter för Högskolan 
i Borås utgörs av jämställdhet och mångfald. 
Möten mellan människor med olika erfarenheter 
och bakgrund skapar en mångfacetterad palett av 
tankar och idéer. Mångfaldsbegreppet omfattar 
både anställda och studenter vid Högskolan i 
Borås. Högskolan välkomnar att det finns en rik 
blandning av olikheter avseende kön, bakgrund, 
kultur, religion, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell 
läggning och funktionsnedsättning represente-
rade i hela organisationen och dess verksamhet.

Vid Högskolan i Borås innebär mångfaldsbegrep-
pet att den rika blandningen av olikheter betrak-
tas som en särskild tillgång och en viktig faktor i 
Högskolan i Borås kvalitets utveckling. Jämställd-
het som begrepp är inkluderat i mångfaldsbe-
greppet tillsammans med jämlikhet. Under 2008 
har arbetet kring jämställdhets- och mångfald-
sfrågor på lärosätet fortsatt utifrån de mål som 
anges i högskolans Handlingsplan för jämställdhet 
och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås 
2008 samt i Likabehandlingsplan för studenter vid 
Högskolan i Borås 2008 . 

Med avsikt att diskutera och kontinuerligt 
utveckla likabehandlingsarbetet vid lärosätet, har 
undervisande personal, som en del av sin kom-
petensutveckling, under hösten 2008 erbjudits 
en kurs i interkulturell pedagogik. Vidare erbjöds 
samtliga anställda vid Högskolan i Borås en 
föreläsning med rubriken När blir högskolestudier 
högre utbildning? Syftet med föreläsningen och 
den efterföljande workshopen var att belysa och 
diskutera vad det är som avgränsar högskoleut-
bildning gentemot andra utbildningsformer och 
hur vi som utbildningsanordnare synliggör och 
upprätthåller dessa gränser gentemot studenterna 
samt hur vi får studenterna att förstå och accep-
tera dessa gränser.

Könsfördelning bland högskolans personal
Jämställdhetsarbetet vid lärosätet syftar till att 
åstadkomma en jämn könsfördelning på alla 
nivåer bland såväl studenter som anställda. Mål- 

sättningen är att underrepresenterat kön ska 
uppgå till minst 40 procent inom samtliga verk-
samheter, organ och nivåer.

Tabell 31: Andel kvinnor

Lärare 2008 2007 2006

Professorer 36% 30% 37%

Lektorer 43% 42% 40%

Adjunkter 60% 60% 59%

Gästlärare 88% 100% 100%

Totalt 53% 51% 52%

Övrig personal

Doktorander/
Amanuenser 68% 68% 67%

Teknisk personal 28% 26% 24%

Administrativ  
personal 77% 73% 71%

Biblioteks- 
personal 88% 84% 82%

Totalt 68% 65% 63%

Totalt 59% 58% 57%

Tabell 31 visar att Högskolan i Borås, sett till 
samtliga anställda, uppfyller sin målsättning för 
könsfördelningen sedan ett flertal år tillbaka. 
På högskolegemensam nivå gäller detta även för 
lärarna. På institutionsnivå råder dock en ojämn 
könsfördelning med manlig dominans inom 
ingenjörsutbildningarna och en generellt sett hög 
andel kvinnor inom övriga utbildningar. 

För personer med doktorandanställning uppgår 
andelen kvinnor till 68 procent. Nedbrutet på 
olika ämnesområden framträder samma mönster 
som ovan med en ojämn balans inom samtliga 
områden med undantag för det naturvetenskap-
liga och tekniska området.

Inom övrig personal råder en stor obalans i köns-
fördelningen för samtliga personalkategorier.
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Tabell 32: Antal nyanställda lärare per kategori

Tabell 32 har inte reviderats för tidigare år. Av 
tabellen framgår att Högskolan i Borås vid rekry-
teringar av lärarpersonal på total nivå redovisar 
en förhållandevis jämn könsfördelning sett till 
hela perioden. 

Även högskolans ledning hade vid utgången av 
2008 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).

Personalens sjukfrånvaro
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 33: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön

Kön 2008 2007 2006

Män 1,7% 2,3% 3,3%

Kvinnor 3,7% 4,9% 5,1%

Totalt 2,9% 3,9% 4,3%

Den totala sjukfrånvaron, uttryckt i procent av 
tillgänglig arbetstid, uppgick under år 2008 till
2,9 procent, en minskning för andra året i rad. 
Av den sammanlagda sjukfrånvaron vid Hög-
skolan i Borås bestod 56,4 procent av frånvaro 
som var längre än 60 dagar. Det är en minskning 
med nästan åtta procentenheter jämfört med 
föregående år. Den minskande frånvaron är delvis 
ett resultat av Högskolan i Borås systematiska 
arbete med att förbättra personalens fyskiska- och 
psykosociala arbetsmiljö och att minska sjukfrån-
varon i kombination med den nedåtgående 
nationella trenden vad gäller sjukfrånvaro på 
arbetsmarknaden.

Tabell 34: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder

Ålder 2008 2007 2006

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

30–49 2,7% 4,0% 4,7%

< 30 1,5% 0,3% 1,4%

Totalt 2,9% 3,9% 4,3%

Under 2008 genomfördes en medarbetarunder-
sökning som inbegrep samtliga anställda. Resul-
tatet av denna har legat till grund för det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet. Vidare erbjuder högskolan 
utbildningar till personal med arbetsuppgifter 
som berör arbetsmiljöfrågor. För att stödja chefer 
och medarbetare inom området använder hög-
skolan ett arbetsmiljöverktyg. Verktyget består 
av lagstiftningar, förordningar samt beskrivning 
av processer över hur Högskolan i Borås arbetar 
med arbetsmiljöfrågorna. 

Vidare erbjuds samtliga anställda ett friskvårds-
bidrag i syfte att förbättra personalens fysiska och 
psykosociala arbetsmiljö.  

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 antal studentstöd-
jande verksamheter. Bibliotek & läranderesurser 
ansvarar även för att driva högskolans gemen-
samma digitala arkiv för publicering av forsk-
ningspublikationer, studentuppsatser och andra 
digitala objekt. Glädjande är att biblioteket vid 
Högskolan i Borås, för andra året i rad, fick en 
topplacering i den ranking av landets lärosäten 
som årligen publiceras i tidskriften Fokus9. Det 
är naturligtvis roligt att högskolans mångåriga 
satsning på ett välfungerande högskolebibliotek 
uppmärksammas. Bibliotek & läranderesurser är 
en exceptionell verksamhet som på ett medvetet 
och långsiktigt sätt har byggt upp ett stöd för 
studenternas lärande både vad gäller bibliotek 
och övriga stödverksamheter som studenthälsa, 
central studievägledning, karriärvägledning, 
internationell koordinator, studentsupport,  
handikappsamordnare och studentombudsman.

Studiemiljö
Högskolans moderna och rymliga biblioteks-lo-
kaler 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. Biblioteket 
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 

2008 2007 2006 2005

Totalt Varav 
kvinnor

Totalt Varav 
kvinnor

Totalt Varav 
kvinnor

Totalt Varav 
kvinnor

Professorer 7 43% 1 0% 0 0% 0 0%

Lektorer 13 54% 13 69% 4 25% 2 50%

Adjunkter 22 64% 20 55% 29 55% 9 55%

Gästlärare 4 75% 2 100% 0 0% 0 0%

Forskar- 
studerande 6 100% 14 64% 15 60% 11 40%

Totalt 52 62% 50 62% 48 52% 22 54%

9Urank – en svensk universitets-
ranking. Fokus. Http://www.
fokus.se/issues/2008/40.
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stort antal besökare. För att studenterna ska 
kunna använda egna datorer finns tillgång till ett 
trådlöst nätverk. 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. Under året 
har biblioteket fortsatt utvecklingen av tillgång 
till digitala medier och flera stora arkiv med 
tidskrifter – så kallade backfiles – har köpts in. 
Detta betyder en dubblering av antalet elektro-
niska tidskrifter. En stor ökning har även skett 
avseende tillgången till elektroniska böcker.

Tabell 35: Bestånd och tillväxt

2008 2007 2006

Totalt bestånd (tryckt) 160 597 158 222 155 424

Tillväxt (tryckt) 4 761 4 978 4 082

Löp. tryckta tidskrifter 593 591 588

Elektroniska tidskrifter 18 600 9 300 8 600

Elektroniska böcker 47 745 37 800 2 575

Tabell 35 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 tjänsten 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 chatt 
och möjlighet till ett stort utbud av självservice-
funktioner. De studenter som bor i Borås med 
omnejd och studerar vid 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 skriv- 
svårigheter/dyslexi, stöd till studenter med funk- 
tionsnedsättning, sjuksköterskemottagning, 
språkverkstad, stöd i svenska som andraspråk 
och stöd för röst och tal. Till verksamheten 
finns också en studentpräst knuten, som inte är 
anställd av högskolan.

Språkverkstaden är en 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 områ-
den som rör studenternas studiemiljö.
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Informationskompetens
Omfattande undervisning i informationskom-
petens ges till högskolans studenter. Undervis-
ningen sker i samarbete med högskolans lärare 
och ingår som en naturlig del i ordinarie kurser. 
Undervisning i informationssökning och databas-
kunskap erbjuds också till högskolans lärare och 
forskare. Inom Bibliotek & läranderesurser finns 
stora möjligheter till att utveckla nya student-
stödjande verksamheter. Under året har det även 
gjorts flera satsningar på så kallade lärobjekt, det 
vill säga digitala instruktioner för olika verksam-
heter som till exempel enskilda databaser, för att 
erbjuda användarna stöd oberoende av tid och 
rum.

Digital publicering
Arbetet med BADA – Borås Akademiska Digitala 
Arkiv, har intensifierats under året och rymmer 
nu referenser för all vetenskaplig publicering vid 
Högskolan i Borås från 2007 och 2008. En kraftig 
ökning har skett från 448 referenser 2007 till 505 
referenser 2008. Drygt 10 procent av referenserna 
finns även i fulltext och mycket arbete läggs på att 
öka andelen fulltextpublicering.

Under året har ett pilotprojekt inom ramen 
för Kungliga Bibliotekets Open Access-projekt 
bedrivits vid Bibliotek & läranderesurser. Det 
finns behov av att hitta former för att registrera 
icke textbundna forskningsobjekt som till exempel 
textil, film, konstnärliga föreställningar. Med 
exempel från Institutionen Textilhögskolan har 
projektet mycket framgångsrikt prövat metadata-
beskrivningar och lagring av denna typ av objekt. 
Projektet har rönt stor uppmärksamhet både 
nationellt och internationellt.

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

Tabell 36: Högskolans totala omslutning/bibliotekets 
andel inkl. och exkl. lokaler (tkr)

2008 2007 2006

HB omslutning 510 152 473 449 463 573

Bibliotekets 
anslag 40 540 39 250 38 013

Lokalkostnad 16 317 15 552 15 416

Andel  
inkl. lokaler 8% 8% 8%

Andel  
exkl. lokaler 5% 5% 5%

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 kom-
munikationer, ett rikt studentkårsliv och ända-
målsenliga 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 37: Totalt hyrd yta

Hyrd yta (m2) 2008 2007 2006

Lärosalar 8 250 8 400 8 507

Lab. & bibl. 16 259 16 329 16 329

Adm. lokaler 10 444 10 808 9 960

Övrigt 17 282 17 154 16 787

Summa m2 52 235 52 691 51 583

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 arrange-
mang finns en konferenslokal med 700 platser 
inom campusområdet. På högskolan finns även 
välutrustade och ändamålsenliga laboratorier, 
datorsalar och övningslokaler. Lokalerna anpassas 
successivt efter verksamhetens behov. I samband
med ombyggnader förbättras kontinuerligt till-
gängligheten för funktionshindrade. Samtliga
högskolans lokaler beräknas vara handikappan-
passade 2009.

Tabell 38: Lokaler

Hyrda 
lokaler (m2)

Läro- 
salar

Lab. & 
bibl.

Adm. 
lokaler

Övrigt Summa 
m2 

Totalt i kv.
Balder m2 5 444 3 220 7 055 11 778 27 497

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

Totalt i kv. 
Hästen m2 - 620 340 384 1 344

Totalt Textil-
högskolan m2 1 124 5 204 1 623 1 979 9 930

Totalt 8 250 16 259 10 444 17 282 52 235

Institutionen Textilhögskolan har under året 
flyttat Väfskolan till Bryggaregatan. Under 2007-
2008 har det genomförts en analys av högskolans 
lokalbehov. För att optimera utnyttjandet av hög-



47

Årsredovisning 2008

Högskolan i Borås

skolans lokaler har därefter arbetet med planering 
för omflyttningar och lokalanpassningar påbör-
jats. Under året har de första förändringarna 
genomförts genom ombyggnad av högskolans 
huvudentré samt lokaler för StudentCentrum.

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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Finansiell
redovisning

Resultaträkning
Belopp (tkr) Not 2008 2007

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 439 986 402 497

Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar 2 31 379 28 196

Intäkter av bidrag 33 713 39 084

Finansiella intäkter 3 5 074 4 103

Summa 510 152 473 880

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -313 154 -296 751

Kostnader för lokaler -76 757 -74 376

Övriga driftkostnader -88 485 -85 604

Finansiella kostnader 5 -1 771 -1 614

Avskrivningar och 
nedskrivningar 6 -23 593 -17 783

Summa -503 760 -476 128

Verksamhetsutfall 6 392 -2 248

Resultat från andelar 
i dotterföretag och 
intresseföretag 7 192 756

Transfereringar 8

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 5 657 6 031

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 1 893 1 827

Lämnade bidrag -7 550 -7 858

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 9, 10 6 584 -1 492
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Balansräkning
Belopp (tkr) Not 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4 841 2 414

Rättigheter och andra immateriella anläggn.tillgångar 11 4 841 516

Förskott avseende immateriella tillgångar 0 1 898

Materiella anläggningstillgångar 36 815 46 984

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 9 425 8 811

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 27 189 38 173

Pågående nyanläggningar 14 201 0

Finansiella anläggningstillgångar 5 893 5 701

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 15 5 893 5 701

Fordringar 13 917 13 155

Kundfordringar 3 992 4 819

Fordringar hos andra myndigheter 9 913 8 318

Övriga fordringar 12 18

Periodavgränsningsposter 30 499 31 262

Förutbetalda kostnader 16 20 684 21 692

Upplupna bidragsintäkter 17 9 114 8 743

Övriga upplupna intäkter 18 701 827

Avräkning med statsverket 19, 20 -17 295 -31 689

Kassa och bank 105 251 114 636

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 105 242 114 627

Kassa, postgiro och bank 9 9

SUMMA TILLGÅNGAR 179 921 182 463

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 58 696 52 112

Statskapital 21 5 034 5 034

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 15 701 -56

Balanserad kapitalförändring 10, 22 46 377 48 626

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 6 584 -1 492

Avsättningar 3 352 4 627

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 3 352 4 627

Skulder m.m. 66 125 70 015

Lån i Riksgäldskontoret 24 36 279 40 230

Skulder till andra myndigheter 9 714 9 176

Leverantörsskulder 13 358 14 163

Övriga skulder 5 515 5 142

Depositioner 1 259 1 304

Periodavgränsningsposter 51 748 55 709

Upplupna kostnader 25 25 265 22 727

Oförbrukade bidrag 26 18 519 21 760

Övriga förutbetalda intäkter 27 7 964 11 222

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 179 921 182 463
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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) 31 689 386 556 0 0 0 418 245 400 950 17 295

001 Takbelopp (ram) 28 31 689 386 556 0 0 0 418 245 400 950 17 295

16 25 71 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 
(ramanslag) 0 39 036 0 0 0 39 036 39 036 0

003 Högskolan i Borås (ram) 0 39 036 0 0 0 39 036 39 036 0

Summa 31 689 425 592 0 0 0 457 281 439 986 17 295

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

Inkomsttitel 0

Summa 0
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Bilaga 44 till regleringsbrevet
Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

TABELL 1 – INTÄKTER FÖR GRUNDUTBILDNING (TKR) ÅR 2008

Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande 
högskoleutbildning 

  1a. Under 2008 genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom 2008 års 
        takbelopp enligt tabell 2. 386 556

  1b. Eventuella decemberprestationer från 2007 som ryms inom takbeloppet. 0

  2a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 14 394

  2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. 0

Summa 400 950

Årets anslagsbelastning avseende eventuella särskilda åtaganden 0

Summa intäkter för grundutbildning 400 950

Ersättning för helårsprestationer för december 2007 (totalt belopp oberoende av om det ryms inom ordinarie takbelopp eller 
ej) som tidigare ej ersatts inom takbeloppet 3 392 tkr.

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

Utfall avseende perioden 2008-01-01 – 2008-12-31

A B C D E F

Beräknat Beräknat HST HPR Utfall Takbelopp

utfall utfall Ersättn. Ersättn. total enl RB

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

C+D

Humaniora 95 55 1 951 994 2 944

Juridik 232 139 4 753 2 497 7 250

Samhällsvetenskap 1 053 873 21 566 15 708 37 274

Naturvetenskap 825 540 38 814 21 412 60 226

Teknik 1 107 825 52 112 32 758 84 870

Vård 642 546 32 129 23 643 55 772

Medicin 223 213 12 487 14 490 26 977

Undervisning 1 091 973 35 637 37 415 73 051

Övrigt 543 472 20 530 14 499 35 029

Design 66 66 8 801 5 362 14 164

Summa 5 878 4 702 228 779 168 778 397 558 386 556

Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 
31 689 tkr.

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 11 002 tkr.

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

2Följande uppgifter ska fyllas i enligt regleringsbrev för 2008. Mål för antalet 
helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik 
1 570. Utfall 1 690. 

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.
Totalt antal utbildade helårsstudenter 308 inom design. Högst får 66 av-
räknas inom det aktuella utbildningsområdet. Övriga helårsstudenter inom 
design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.

- varav från lärosätets ordinarie takbelopp under anslag för grundutbildning

- varav från anslaget 16 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
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TABELL 3 – REDOVISNING AV HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp (tkr) 386 556

+ Ev. ingående anslagssparande (tkr) 31 689

Summa (A) 418 245

B. Utfall totalt för grundutbildningen

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 392

Årets utfall: ersättning för HST+HPR (tkr) 397 558

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

Summa (B)1 400 950

Summa (A–B)2 17 295
1Summan ska avse den totala ersättning som lärosätet genomför produktion för, d.v.s. oberoende av om den ryms eller inte inom 

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande på anslaget för
grundutbildning (A–B) 17 295

- Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet3 0

Summa 17 295
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 2008 (tkr) 0

+ Ev. sparade HPR under 2008 (tkr) 0

Summa 0

- Ev. belopp överstigande 10% av takbeloppet 2008 (tkr) 0

Utgående värde av sparade HPR (tkr)5 0
4Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2007.
5Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet 2008.
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Resultaträkning per verksamhetsgren
Belopp (tkr) Grundläggande  

högskoleutbildning
Forskning och forskar-

utbildning 
eller konstnärligt  
utvecklingsarbete

Totalt

Utbildning enligt 
uppdrag i  

regleringsbrev

Uppdrags- 
verksamhet

Forskning 
& forskar- 
utbildning

Uppdrags- 
forskning

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 400 950 0 39 036 0 439 986

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 12 254 14 338 3 318 1 469 31 379

Intäkter av bidrag 8 995 337 24 381 0 33 713

Finansiella intäkter 5 074 0 0 0 5 074

Summa 427 273 14 675 66 735 1 469 510 152

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -260 338 -5 576 -46 396 -844 -313 154

Kostnader för lokaler -74 707 -858 -1 163 -29 -76 757

Övriga driftkostnader -63 956 -8 242 -15 801 -486 -88 485

Finansiella kostnader -1 770 0 -1 0 -1 771

Avskrivningar och nedskrivningar -20 457 -588 -2 509 -39 -23 593

Summa -421 228 -15 264 -65 870 -1 398 -503 760

Verksamhetsutfall 6 045 -589 865 71 6 392

Resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag 192 0 0 0 192

Transfereringar

Medel som erhållits 
från myndigheter för bidrag 2 408 0 3 249 0 5 657

Övriga erhållna medel 
för finansiering av bidrag 263 0 1 630 0 1 893

Lämnade bidrag -2 671 0 -4 879 0 -7 550

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 6 237 -589 865 71 6 584
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Myndighetskapital
Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott 
(årets och balanserad kapitalförändring) 52 961

B. Årets totala kostnader 503 760

A i procent av B 10,5%

 
Rensat från NeverLost-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalföränding) 52 034 tkr, 
B: Årets totala kostnader 502 019 tkr och A i procent av B: 10,4%

Redovisning av kapitalförändring per verksamhetsgren

Verksamhetsgren Balanserad 
kapital- 

förändring 
(A)

Årets 
kapital- 

förändring 
(B)

Summa 
(A+B)

Grundläggande högskoleutbildning 72 472 5 648 78 120

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 72 482 6 237 78 719

Uppdragsverksamhet -10 -589 -599

Forskning/forskarutbildning/ 
konstnärligt utvecklingsarbete -26 095 936 -25 159

Forskning och forskarutbildning -26 193 865 -25 328

Uppdragsforskning 98 71 169

Summa 46 377 6 584 52 961
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Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras enligt regleringsbrev 2008.

Resultatområde Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2006

Över-/ 
underskott 

2007

Intäkter 
2008

Kostnader 
2008

Över-/ 
underskott 

2008

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2008

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren Grundläggande 
högskoleutbildning -22 0 10 400 10 400 0 -22

Verksamhetsgren Forskning och 
forskarutbildning eller konstnärligt 
utvecklingsarbete 30 0 2 000 2 000 0 30

Tjänsteexport 0  0 0 0 0 0

Summa 8 0 12 400 12 400 0 8

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -283 -122 250 390 -140 -545

Utfall 2008 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras.

Resultatområde Över-/ 
underskott 

t.o.m. 
2006

Över-/ 
underskott 

2007

Intäkter 
2008

Kostnader 
2008

Över-/ 
underskott 

2008

Ack. över-/ 
underskott, 

utgående 
2008

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren Grundläggande 
högskoleutbildning -22 12 14 675 15 264 -589 -599

Verksamhetsgren Forskning och 
forskarutbildning eller konstnärligt 
utvecklingsarbete 30 68 1 469 1 398 71 169

Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0

Summa 8 80 16 144 16 662 -518 -430

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -283 -140 243 370 -127 -550
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om myndigheters års- 
redovisning och budgetunderlag (FÅB), förord-
ning (2000:606) om myndigheters bokföring 
(FBF), studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut. 
Högskolans redovisning följer god redovisnings-
sed enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) före-
skrifter och allmänna råd till FÅB och FBF. 

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

I regleringsbrevet görs för universitet och hög-
skolor undantag från Ekonomistyrningsverkets 
föreskrift till 7 kap 1§ förordningen (2000:605) 
om årsredovisningen och budgetunderlag om att 
i ”Årets kapitalförändring” särredovisa över- eller 
underskott i den bidragsfinansierade verksam-
heten. 

I regleringsbrevet görs för universitet och högsko-
lor undantag från bestämmelsen om att årsredo-
visningen ska innehålla redovisning av vä sent- 
liga uppgifter enligt 2 kap. 4 § andra stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Universitet och högskolor 
ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 45 till 
regleringsbrevet.

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

Enligt beslut av regeringen begränsas kravet på 
att lämna in finansieringsanalys till myndigheter 
som under de två senaste räkenskapsåren har haft 
både en balansomslutning och kostnader om 
minst en miljard kronor.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräk-
nad ekonomisk livslängd på tre år eller längre 
definieras som anläggningstillgångar. Inventarier 

som har ett funktionellt samband med varandra 
ses som en fungerande enhet. Anläggnings-
tillgångar skrivs av linjärt över den bedömda eko-
nomiska livslängden. Avskrivning räknas från den 
månad då tillgången tas i bruk. Härvid til lämpas 
följande avskrivningstider:

Datorer 3–5 år
Inredning 10 år
Transportmedel 5 år
Maskiner och inventarier 3–10 år
Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 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 12 januari 2009.

Brytdag och periodavgränsningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 
2008 har gjorts fram till 2009–01–12. Som 
periodavgränsningspost bokförs belopp över- 
sti gande 10 tkr.

Ändrade redovisningsprinciper
Högskolan har höjt beloppsgränsen för anlägg-
ningstillgångar från och med 1 januari 2008 
från 10 tkr till 20 tkr. Anläggningar som har ett 
funktionellt samband med varandra ses som en 
fungerande enhet. Den ändrade redovisnings-
principen innebär en resultatpåverkan för 2008 
på 5 451 tkr.
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Notupplysningar

Not 1. Intäkter av anslag
Högskolan nyttjar under 2008 en del av anslagsspa-
randet från tidigare år vilket medför att det ingående 
anslagsparandet på 31 689 tkr minskar med 14 394 
tkr till ett utgående anslagssparande på 17 295 tkr.

Not 2. Intäkter av avgifter 
och andra ersättningar

2008 2007

Avgifter enligt 3 § 
Avgiftsförordningen 15 807 11 744

Avgifter enligt 4 § 
Avgiftsförordningen 7 501 8 748

Offentligrättsliga avgifter 237 227

Andra ersättningar 7 834 7 477

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 31 379 28 196

Not 3. Finansiella intäkter 2008 2007

Ränta på räntekonto  
hos Riksgäldskontoret 5 001 4 053

Övriga ränteintäkter 72 36

Övriga finansiella intäkter 1 14

Summa 5 074 4 103

Not 4. Kostnader för personal 2008 2007

Lönekostnader exklusive 
arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter 
enligt lag och avtal  
(S-kod 4111, 4112, 4118 
samt 4119) -207 961 -195 951

Not 5. Finansiella kostnader 2008 2007

Ränta på lån  
hos Riksgäldskontoret -1 652 -1 541

Övriga räntekostnader -113 -66

Övriga finansiella kostnader -6 -7

Summa -1 771 -1 614

Not 6. Avskrivningar och nedskrivningar
Högskolan har ändrat redovisningsprincip och 
höjt beloppsgränsen för anläggningstillgångar från 
10 tkr till 20 tkr. Högskolan har därför gjort en 
direktavskrivning på restvärdet på tillgångar under 
20 tkr. Den ändrade redovisningsprincipen innebär 
en resultatpåverkan för 2008 på 5 451 tkr.

Not 7. Resultat från andelar i dotterföretag och 
intresseföretag
Resultatet avser verksamhetsåret 2007-01-01 -- 
2007-12-31 för högskolans holdingbolag. Se vidare
not 15.

Not 8. Transfereringar
Transfereringarna avser externfinansierad verk-
samhet där högskolans uppgift i huvudsak är att 
vidareförmedla bidrag till olika mottagare, främst 
projektpartners.

Not 9. Årets kapitalförändring 2008 2007

Grundläggande högskole-
utbildning

Utbildning enligt uppdrag 
i regleringsbrev

 - anslag 5 893 7 827

 - avgifter 255 -165

 - bidrag 89 -25

Summa utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 6 237 7 637

Uppdragsverksamhet

 - avgifter -589 12

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet -589 12

Forskning & forskarutbildning 
eller konstnärligt utvecklings-
arbete

Forskning  
& forskarutbildning

 - anslag 3 958 -8 860

 - avgifter -229 -50

 - bidrag -2 864 -299

Summa forskning  
& forskarutbildning 865 -9 209

Uppdragsforskning

 - avgifter 71 68

 - bidrag 0 0

Summa uppdragsforskning 71 68

Summa årets  
kapitalförändring 6 584 -1 492

Belopp i tkr där annat ej anges.

Noter till resultaträkning

Not 10. NeverLOST-konsortiet
Universitet och högskolor har bildat ett konsortium 
i syfte att samverka för att utveckla, förvalta och 
ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet NeverLost. Konsortiet 
har per 2008-12-31 16 lärosäten som medlemmar 
och dess ekonomiska förvaltning sker av Högskolan 
i Borås. NeverLost-konsortiet ingår i högskolans 
redovisade myndighetskapital enligt följande 
specifikation:

2008-12-31 2007-12-31

Balanserad kapital-
förändring

1 042 577

Kapitalförändring enligt 
resultaträkningen -115 465  

Summa myndighets-
kapital 927

 
1 042
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Not 12. Förbättringsutgifter 
på annans fastighet 2008 2007

Ingående balans 
anskaffningsvärde 38 273 35 121

Tillkommande tillgångar 4  310 3 152

Avgående tillgångar -6 641 0

Utgående balans  
anskaffningsvärde 35 942 38 273

Ingående balans 
ackumulerad avskrivning 29 462 25 546

Årets avskrivningar 3 696 3 916

Åvgående tillgångar -6 641 0

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 26 517 29 462

Restvärde 9 425 8 811

Not 13. Maskiner, invent- 
arier, installationer m.m. 2008 2007

Ingående balans 
anskaffningsvärde 142 007 138 042

Tillkommande tillgångar 8 366 11 451

Avgående tillgångar -37 071 -7 486

Utgående balans  
anskaffningsvärde 113 302 142 007

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 103 834 95 577

Årets avskrivningar 19 314 13 708

Avgående tillgångar -37 035 -7 451

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 86 113 103 834

Restvärde 27 189 38 173

Noter till balansräkning
Not 11. Rättigheter  
och andra immateriella  
anläggningstillgångar

2008 2007

Ingående balans 
anskaffningsvärde 797 797

Tillkommande tillgångar 4 952 0

Utgående balans  
anskaffningsvärde 5 749 797

Ingående balans  
ackumulerad avskrivning 281 122

Årets avskrivningar 627 159

Utgående balans  
ackumulerad avskrivning 908 281

Restvärde 4 841 516

Not 14. Pågående nyanläggningar
Posten avser pågående anskaffning på 201 tkr. 
Anläggningen är en airlift fermenter-jäsningsapparat 
för svampar och beräknas att tas i bruk i början av 
2009.

Not 15. Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt 
regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH 5 000 tkr för 
att bilda ett holdingbolag. Högskolan i Borås Holding 
AB bildades 2004-02-23 och under 2007 redovisade 
bolaget en vinst på 192 tkr, vilken Högskolan i Borås 
redovisar som resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag i resultaträkningen för 2008. 
Holdingbolagets dotter- och intresseföretag är 
per 2007-12-31 Inicia AB 100%, Reaction R&D 
Center AB 20% och Good Solutions AB 21%. 
Holdingbolagets ägande av Reaction R&D Center 
AB har minskat från 25% till 20%. Ägandet av 
Good Solutions AB har ökat från 15% till 21%. 
Holdingbolaget har under 2007 tagit beslut om 
delägande i de nystartade bolagen AB Initio och 
Posifon AB med 9,9 respektive 10,0% ägarandel. 

Antal Bokfört värde

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

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

Good Solutions AB,
org.nr. 556658-6649 295 500

Not 16. Förutbetalda  
kostnader 2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda 
hyreskostnader 18 053 17 440

Övriga förutbetalda 
kostnader 2 631 4 252

Summa förutbetalda  
kostnader 20 684 21 692
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Not 17. Upplupna  
bidragsintäkter

2008-12-31 2007-12-31

Bidrag från annan  
statlig myndighet 1 125 808

Icke-statliga bidrag 7 989 7 935

Summa upplupna  
bidragsintäkter 9 114 8 743

Posten upplupna bidragsintäkter består 
av upparbetade kostnader avseende 31 
bidragsfinansierade projekt. De största upplupna 
bidragsintäkterna hör till projekten Action - att leva 
med demens 1 773 tkr (finansierat av KK-Stiftelsen), 
Bättrekonceptet 2008 1 667 tkr (finansierat av 
Västra Götalandsregionen), Elektroaktiva textilier 
baserade på konduktiva fibrer 728 tkr (finansierat av 
KK-Stiftelsen), Kundanpassade stickade modevaror 
i lokala efterfrågekedjor 660 tkr (finansierat av KK-
Stiftelsen).

Not 18. Övriga 
upplupna intäkter 2008-12-31 2007-12-31

Upplupna 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 103 665

Övriga upplupna 
intäkter 598 162

Summa övriga 
upplupna intäkter 701 827

Posten upplupna avgiftsintäkter består 
av upparbetade kostnader avseende ett 
avgiftsfinansierat projekt som heter Kartläggning 
av IT-stöd samt optimering av insamlingssystem i 
kommunal renhållning 103 tkr (finansierat av Avfall 
Sverige AB).

Not 19. Avräkning med 
statsverket 2008 2007

Anslag i räntebärande 
flöde

Ingående balans -31 689 -15 748

Redovisat mot anslag 439 986 402 497

Anslagsmedel som 
tillförts räntekonto -425 592 -418 438

Fordringar/Skulder 
avseende anslag i ränte-
bärande flöde -17 295 -31 689

Not 20. Avräkning med statsverket, specifikation av 
skuld
Skuld -17 295 tkr avser anslagssparande från 
tidigare år. Anslagssparandet uppstod genom 
att värdet på genomförda helårsstudenter och 
helårsprestationer för åren 2006 och 2007 understeg 
högskolans takbelopp för grundutbildning, anslag  
16 25 54 001.

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

Not 22. Balanserad 
kapitalförändring 2008-12-31 2007-12-31

Utbildning enligt 
uppdrag i regleringsbrev 72 482 65 602

Uppdragsverksamhet -10 -22

Forskning och 
forskarutbildning -26 193 -16 984

Uppdragsforskning 98 30

Summa 46 377 48 626

Av 2007-års kapitalförändring -1 492 tkr har 
756 tkr som avser 2007-års resultat från andelar 
i dotterföretag och intresseföretag dragits ifrån 
och mellanskillnaden -2 248 tkr förts till posten 
Balanserad kapitalförändring 2008.

Not 23. Avsättningar för 
pensioner och liknande 
förpliktelser 2008 2007

Ingående avsättning 4 627 3 881

Årets avsättningar 2 012 3 122

Årets utbetalningar -3 287 -2 376

Utgående avsättning 3 352 4 627

Not 24. Lån i Riksgälds-
kontoret 2008 2007

Ingående balans 40 230 45 240

Under året nyupptagna lån 19 039 13 161

Årets amorteringar -22 990 -18 170

Utgående balans 36 279 40 230

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad låneram 70 000 70 000

Utnyttjad låneram vid 
årets slut 36 279 40 230

Beviljad kreditram 
på räntekontot 42 423 36 000

Maximalt utnyttjad 
kontokredit hos RGK 0 0
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Noter till anslagsfinansiering

Not 28. Anslag 16 25 54 001

Högskolan nyttjar under 2008 en del av 
anslagssparandet från tidigare år vilket medför 
att det ingående anslagsparandet på 31 689 
tkr minskar med 14 394 tkr till ett utgående 
anslagssparande på 17 295 tkr.

Not 26. Oförbrukade 
bidrag

2008-12-31 2007-12-31

Bidrag från annan
statlig myndighet 7 226 9 015

Icke statliga bidrag 11 293 12 745

Summa oförbrukade 
bidrag 18 519 21 760

Posten oförbrukade bidrag 18 519 tkr består 
av saldot av 46 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten 
Utvecklingslaboratorium 2 520 tkr (finansierat av 
Stiftelsen svensk textilforskning), Demokratiprojekt 1 
917 tkr (finansierat av Vetenskapsrådet), Utrustning 
för trikåexperiment med smarta textilier 1 369 tkr 
(finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse), 
Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av 
svårt nedbrytbara material 1 301 tkr (finansierat 
av Waste Refinery), Shaman 1 215 (finansierat av 
Europeiska Kommissionen), Validering West 1 198 
tkr (finansierat av Myndigheten för Nätverk och 
Samarbete).

Not 27. Övriga  
förutbetalda intäkter 2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda 
avgiftsintäkter 
pågående projekt 7 925 10 976

Övriga förutbetalda 
intäkter 39 246

Summa övriga 
förutbetalda intäkter 7 964 11 222

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 
består av saldot för 17 avgiftsfinansierade projekt. 
De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till 
projekten Länsarbetsnämnden KOMUT 3 1 512 tkr 
(finansierat av Arbetsförmedlingen), Lärarutbildning 
210p 1 448 tkr (finansierat av förskolor), 
Skolverket - Lärarlyftet, uppdragsutbildning 895 tkr 
(finansierat av Statens skolverk) och Coat-projektet 
843 tkr (finansierat av kommuner) och MSU - 
kompetensutveckling för resurspersoner 579 tkr 
(finansierat av Myndigheten för skolutveckling).

Not 25. Upplupna 
kostnader

2008-12-31 2007-12-31

Upplupna löner och 
arvoden 9 488 10 400

Upplupna 
semesterlöner 11 227 9 331

Övriga upplupna 
kostnader 4 550 2 996

Summa upplupna 
kostnader: 25 265 22 727

Posten upplupna löner och arvoden under 
upplupna kostnader består av periodisering av 
lärares planeringssaldon per 2008-12-31  5 052 
tkr, upplupna löner utbetalade i januari 2 902 tkr 
inarbetad komptid och flexsaldo per 2008-12-31 774 
tkr, periodisering av premier avtalsförsäkringar 608 
tkr, upplupna löner enligt löneavtal 152 tkr.
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Tilläggsupplysningar

I beloppen ingår ersättningar till styrelseleda- 
möter och ledande befattningshavare, som utbe-
talats av Högskolan i Borås under år 2008. 

Följande belopp har utbetalats: 

Allmänna företrädare  Tkr
Andersson, Roland  33
Bergquist Björn   33
Eklund, Solweig   33
Falck, Anna   34
Leissner, Maria   50
Olsson, Berit   34
Pedersen, Roland   11
Ryman, Gunnar   33

Företrädare för studenterna
Andersson, Jonas   11
Gjertz, Marcus   22 
Hedegård, Lars   33 
Larsson, Johan   33

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 878 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 styrelse-
uppdrag 

Andersson, Roland – Regionstyrelsens ordfö-
rande Västra Götalandsregionen. Styrelseledamot
Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad och 
Stiftelsen West Sweden.

Bergquist, Björn – Styrelseordförande Vian AB, 
Navian AB, Dinavian AB och LBC i Borås.

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

Falck, Anna – Styrelseledamot Chalmers Fastig-
heter, Göteborgs-Postens Nya AB, Convexa AB, 
Västra Götaland Transport AB och Offside Press 
AB. 

Leissner, Maria – Inga övriga uppdrag.

Olson, Berit – Inga övriga uppdrag.

Pedersen, Ronald – Inga övriga uppdrag.

Ryman, Gunnar – Styrelseledamot och Kon-
cernchef Haléns Holding AB, Styrelseledamot 
och VD Haléns AB. Styrelseordförande Älvsborgs 
Provinsbank i Borås, Svensk Distanshandel AB. 
Styrelseledamot och vice ordförande Västsven-
ska Industri- och Handelskammaren Göteborg. 
Styrelseledamot Time Finans AB och EMOT 
(Distanshandel i Europa).

Uppgifter om styrelsen enligt 7 kap. 2§ FÅB gällande er sättning 
med mera till styrelse och ledande befattningshavare
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Väsentliga ekonomiska uppgifter
2008 2007 2006 2005 2004

Grundutbildning och forskarutbildning1

Totalt antal HST inkl uppdragutbildning 6 029 5 637 5 431 5 137 5 505

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

- varav andel män 28% 29% 29% 30% 30%

Antal HPR inkl. uppdragsutbildning 4 800 4 547 4 426 4 365 4 824

Totalt antal nyantagna doktorander 6 14 15 11 8

- varav andel kvinnor 100% 64% 60% 40% 82%

- varav andel män 0% 36% 40% 60% 18%

Totalt andel doktorander med någon aktivitet 109 113 107 107 129

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

- varav andel män 45% 39% 43% 40% 43%

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

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

Totala antalet doktorexamina 14 7 7 13 8

Totala antalet licentiatexamina 5 5 4 7 5

Personal2

Totala antalet årsarbetskrafter 511 506 472 460 489

Medelantalet anställda 647 624 592 564 596

Personal; lärare2

Antal lärare totalt (årsarb.) 284 283 275 271 294

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

- varav andel män 48% 49% 49% 52% 49%

Antal disputerade lärare (årsarb.)3 117 121 104 89 76

- varav andel kvinnor 41% 38% 37% 39% 36%

- varav andel män 59% 62% 63% 61% 64%

Antal professorer (årsarb.) 22 21 21 20 20

- varav andel kvinnor 35% 37% 38% 37% 39%

- varav andel män 65% 63% 62% 63% 61%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 510 474 464 431 425

Grundutbildning (mnkr) 442 405 404 375 365

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

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

Forskning och forskarutbildning (mnkr) 68 69 60 56 60

- varav andel anslag 57% 52% 56% 57% 53%

- varav andel externa intäkter 43% 48% 44% 43% 47%

Kostnader totalt (mnkr) 504 476 443 419 425

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

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

Lokalkostnader per kvm (kr) 1 469 1 415 1 411 1 408 1 357

Balansomslutning (mnkr) 180 182 202 160 137

- varav oförbrukade bidrag 19 22 26 22 18

- varav årets kapitalförändring 7 -1 20 12 0

- varav myndighetskapital (inkl årets 
kapitalförändring) 59 52 54 33 21
1 Högskolan i Borås bedriver forskarutbildning genom avtal med andra lärosäten. Övriga doktorander är inskrivna vid andra lärosäten. 
2 På grund av högskolans kvalitetssäkring av PA- och lönesystem har uppgifterna reviderats för hela perioden. Detta innebär att jämförelser med tidigare årsredovis-
ningar inte blir rättvisande. 
3 Uppgifterna för perioden 2004-2007 är inte reviderade. 
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Underskrifter
Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 ger en rättvisande bild  
av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska  
ställning.

Borås den 16 februari 2009

Lena Nordholm     Maria Leissner   Roland Andersson
Rektor (myndighetschef )   Styrelseordförande

Björn Bergquist      Solweig Eklund   Anna Falck

Berit Olsson     Ronald Pedersen   Gunnar Ryman

Urban Kjulin     Elena Maceviciute    Marianne Strömberg 

Jonas Andersson    Lars Hedegård   Johan Larsson
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