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Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perio-
den 2005-2007 
 
I enlighet med regeringens beslut 2003-12-04 får styrelsen för Högskolan i 
Borås härmed överlämna budgetunderlag avseende perioden 2005-2007. Bud-
getunderlaget baseras på de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropo-
sitionen för 2004 (Prop. 03/04:1), samt utfall i högskolans årsredovisning för 
2003. Uppgifterna redovisas i enlighet med vad som anges i utbildningsdeparte-
mentets PM 2003-12-04. 

 
 

1  Inledning – en högskola i förändring 
 

Målsättningen för Högskolan i Borås är att under perioden 2005-2007 fortsätta 
utvecklas till Sveriges första professionsuniversitet. Denna målsättning bygger 
på den vision som Högskolan i Borås formulerade 1998, Sjuhärads universitet – 
en vision för Högskolan i Borås år 2004. De senaste årens utveckling vid hög-
skolan har också utgått från en stark och medveten strategi att uppnå de krav 
som ställs för att erhålla universitetsstatus. Detta har inneburit att Högskolan i 
Borås inom samtliga verksamhetsfält har genomgått en kraftfull kvantitativ och 
kvalitativ tillväxt och utveckling.  
 
Under 2003 har också bedrivits ett brett arbete att formulera en universitetsan-
sökan som tar sin utgångspunkt i högskolans starka bas i professionsinriktad 
grundutbildning och forskning. Högskolan i Borås avser att utvecklas till ett pro-
fessionsuniversitet där grundutbildning, doktorsutbildning och forskning sker i 
nära kontakt med arbetsliv och omgivande samhälle. Avsikten är att till reger-
ingen inkomma med en universitetsansökan under hösten 2004. Ett första idé-
koncept finns uttryckt i skriften ”Högskolan i Borås utveckling till Sveriges för-
sta professionsuniversitet" , bilaga 1. 
 
Den valda inriktningen för högskolans universitetsansökan speglar de behov 
som finns i samhället vad gäller en högskola som verkar i samklang och i sam-
arbete med näringsliv och offentlig sektor. Högskolan i Borås har fått starkt stöd 
för denna typ av profilering från såväl regionala som nationella aktörer inom ar-
betsliv, akademi och olika intresseorganisationer. Det är också uppenbart att det 
finns behov av ytterligare ett starkt profilerat lärosäte med universitetsstatus i 
Västra Götalandsregionen. Planerad verksamhet för perioden 2005-2007 skall 
ses mot denna bakgrund.  
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2  Grundläggande utbildning 
 

2.1 Högskolans uppdrag  
 

Regeringen angav som mål för Högskolan i Borås att antalet helårsstudenter 
2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena 
bör öka i förhållande till 2002. Totalt redovisar Högskolan i Borås 5 925 helå r-
studenter för 2003. Det motsvarar en ökning med 534 helårsstudenter. Antalet 
helårsstudenter inom teknik och naturvetenskap ökade med 66 till totalt 1 669. 
Målet för antalet magisterexamina är nästan uppfylld, trots att det återstår ett år 
av perioden. Även vad gäller övriga examina kommer Högskolan i Borås att in-
fria regeringens mål för perioden 2001-2004.  
 
Resultaten för 2003 speglar i stort den positiva utveckling Högskolan i Borås 
genomgått under den senaste tioårsperioden. Detta har medfört att Högskolan i 
Borås sedan modellen med ”prislappar” infördes alltid nått takbeloppet för er-
sättning. Sammantaget överskrider högskolan budgetåret 2003 takbeloppet för 
den grundläggande utbildningen med c:a 40 Mkr. Därutöver uppgår högskolans 
värde av sparade prestationer till c:a 31 Mkr. Det motsvarar 10 % av takbeloppet 
och innebär att högskolan återigen når fullt värde av sparade prestationer.  
 
2003 visar på en fortsatt stark efterfrågan på högskolans utbildningar. Antalet 
helårsstudenter ökar inom lärarutbildning, förskollärare, vård, ekonomi och fas-
tighetsmäklarutbildning, d.v.s. områden där det råder stort söktryck. Inom vissa 
utbildningar är dock efterfrågan fortsatt svag. Det gäller framförallt ingenjörsut-
bildningar och utbildningar med IT- inriktning. Här är det tydligt att högskolan 
inte väsentligt avviker från den nationella trenden. 
 
Högskolan arbetar aktivt med att anpassa utbildningsutbudet så att det möter ef-
terfrågan, från såväl presumtiva studenter, som från arbetslivet. Högskolan i 
Borås utbud karaktäriseras av utbildningar med stark professionsanknytning 
fram till och med magisternivå. En viktig uppgift för Högskolan i Borås är att 
tillgodose regionens behov av utbildad personal. Egna uppföljningar visar att 
praktiskt taget samtliga utexaminerade studenter också erhåller arbete i samband 
med avslutad examen. Emellertid förmår inte högskolan tillgodose efterfrågan 
på högskoleutbildad personal ens gällande närområdet. En fortsatt satsning på 
utbildningar utvecklade i samarbete med högskolans intressenter är därför nöd-
vändig för den regionala tillväxten och högskolans ambition att bli professions-
universitet.  
 
Högskolans planering för 2004 utgår från att utbildningsvolymen måste anpassas 
till ersättningsnivån. Både ur ekonomisk och kvalitativ synvinkel kan inte Hög-
skolan i Borås fortsätta utbilda studenter utöver ersättningstaket. Styrelsens bud-
getbeslut för 2004 innebär en minskning av utbildningsutbudet med c:a 600 he l-
årsstudieplatser. Minskningen av antalet utbildningsplatser kommer även att få 
konsekvenser för högskolans måluppfyllelse för 2004. Högskolan kommer t.ex. 
inte att nå målet om en ökning av antalet helårstudenter totalt i förhållande till 
2003.  
 
 
 



 

Adress Telefon Fax E-post 
Högskolan i Borås 033-16 40 00 (vxl) 033-16 40 03 registrator@Högskolan i Borås.se 
50190 Borås  

3 
De planeringsförutsättningar som ges för högskolan i budgetpropositionen 2003 
utgör grunden för nollalternativet. Eftersom propositionen inte medger något ut-
rymme för expansion och det finns en automatisk ökning av antalet helårsstudie-
platser i systemet, måste antagningen för 2004 begränsas. Det får bl.a. konse-
kvensen att utbildningar för vilka det prognostiseras stor brist på utbildad arbets-
kraft, såsom lärarutbildningar och vårdutbildningar, inte kan expandera, trots att 
Högskolan i Borås har både kapacitet och bra söktryck. Högskolan i Borås är så-
ledes beredd att ta på sig ett större utbildningsåtagande, förutsatt att ersättning i 
form av ett högre takbelopp då också utgår till Högskolan i Borås. 
 
I budgetunderlaget 2004-2006 redovisade högskolan ett förslag till utbyggnad 
som innebar en expansion av de permanentade platser högskolan tilldelades i re-
geringsbeslut 15 (U2002/1002,1742/UH). Högskolans bedömning är att denna 
utbyggnad är realistisk, då såväl kapacitet som söktryck medger en expansion. I 
realiteten har högskolan god potential för fortsatt tillväxt. 

 
 

2.2 Högskolans betydelse för regional tillväxt och samhällsutveckling 
 

Högskolan i Borås målsättning att utvecklas till ett professionsuniversitet base-
rar sig på högskolans redan väl etablerade samarbete med samhälls- och arbets-
liv. Det tydligaste uttrycket för detta är att högskolans starkt professionsinrikta-
de utbildningar och forskningsområden på olika nivåer svarar mot viktiga sam-
hällssektorers kompetensbehov,  inte minst sett ur ett regionalt perspektiv. Hög-
skolan har genom sin verksamhet och snabba tillväxt intagit en allt viktigare roll 
i regionens samhälls- och näringslivsutveckling. Denna roll accentueras då Sju-
häradsregionen fortsatt tillhör de regioner i landet som har den lägsta andelen 
individer med akademisk utbildning. Att Högskolan i Borås lyfts fram som en 
viktig faktor för regionens tillväxt och utveckling visar sig också bl.a. i de un-
dersökningar som gjorts bland regionens företag samt att högskolan lyfts fram 
som en nyckelaktör i Sjuhärads regionala tillväxtprogram.  

 
Högskolan i Borås har under ett antal år också arbetat aktivt för att vidareut-
veckla samarbetet med regionala aktörer. Ett sådant initiativ är Campus Sjuhä-
rad där Högskolan i Borås tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund, Väst-
ra Götalandsregionen och Statliga delegationen för regional samverkan i pro-
jektform driver olika aktiviteter med syfte att finna former för en generell höj-
ning av Sjuhärads kompetens- och utbildningsnivå. Campus Sjuhärads fokus är 
att skapa ett lagspel för lärande mellan vetenskap, näringsliv och samhälle där 
aktivt utbyte av erfarenheter, entreprenörskap och kreativitet premieras.  

 
Ett annat initiativ är tillkomsten av ESPIRA - Tillväxtcenter Sjuhärad som är ett 
gemensamt projekt mellan bl.a. Högskolan i Borås, Västra Götalansregionen 
och Sjuhärads kommunalförbund, där högskolans viktigaste bidrag är CEA 
(Centrum för entreprenörskap och affärsdesign). Inom CEA drivs  bl a ett 
breddmagisterprogram i entreprenörskap och opinionsbildande aktiviteter inom 
detta område. Ovan nämnda aktiviteter skall ses som exempel på högskolans 
ambition och utveckling. Högskolan i Borås har till avsikt att, genom samarbete 
med regionala aktörer, fortsatt prioritera denna typ av arbete. En sådan priorit e-
ring ligger också helt i linje med högskolans ambitioner att utvecklas till Sveri-
ges första professionsuniversitet. 
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2.3 Högskolan i Borås – En öppen högskola  

 
Högskolan i Borås verkar aktivt för att uppfylla de ambitioner som formulerades 
i propositionen Den öppna högskolan. Högskolan i Borås kan också se tillbaka 
på ett lyckat arbete inom en rad av de områden som lyfts fram i propositionen. 
En indikator på sådan arbete är att 21% av samtliga nybörjare vid Högskolan i 
Borås hade utländsk bakgrund 2002, att jämföra med riksgenomsnittet som 2002 
var 15 %1. Genomförda undersökningar visar även att Högskolan i Borås har 
hög andel studenter som kommer från studieovana miljöer.  

 
Glädjande är att högskolan i sitt rekryteringsarbete lyckas utjämna den ojämna 
könsbalans som finns inom vissa utbildningsområden. Här kan speciellt nämnas 
sjuksköterskeutbildningen, där andelen manliga studenter har ökat markant samt 
ingenjörsutbildningarna som nu har jämn könsfördelning. 
 
En del i arbetet mot en öppen högskola har varit den utveckling som skett inom 
distansutbildningsområdet. Flera av högskolans distanskurser är nationellt unika 
och svarar mot ett stort behov och intresse från individer från hela Sverige. De 
senaste årens kvantitativa ökning av såväl antalet distanskurser som studenter 
vid Högskolan i Borås skall ses som ett led i att göra högskolan tillgänglig för 
individer som annars inte skulle kunna bedriva högre studier. Högskolan i Borås 
distansutbildningar sker inom ramen för Nätuniversitet. 

 
Högskolan i Borås har under lång tid initierat eller deltagit i projekt för ökad och 
rekrytering av nya studentgrupper. Detta arbete har bl.a. kommit till uttryck i ett 
antal projekt och satsningar som syftar till att i en tidig fas i elevers skolgång, 
lyfta fram behovet av högre utbildning samt avdramatisera övergången till hög-
skoleutbildning. Ett sådant projekt är högskolans samarbete med stadsdelsnämn-
den Biskopsgården i Göteborg och med Göteborgs Stad. Samarbetet syftar bl.a. 
till att visa på fortsatta utbildningsmöjligheter för de som bor i Biskopsgården. 
Ytterligare ett framgångsrikt projekt i linje med att få en högskola som på bred 
front arbetar för att utnyttja den kunskapspotential som finns i det svenska sam-
hället är den s.k. Invandrarakademin.  

 
Högskolan i Borås arbetar också aktivt med att stödja inskrivna studenters behov 
av olika stödåtgärder. Högskolan i Borås har med bl.a. stöd från Rekryteringsde-
legationen byggt upp ett väl fungerande studentsupportcenter. Avsikten är att 
supportcentret integreras med högskolans nya bibliotek för att därigenom skapa 
en samlad miljö för lärande och studiestöd.  
 
 
2.4 Förslag till särskilda uppdrag inom grundutbildningsområdet  
 
 
2.4.1 Permanentning av Invandrarakademin vid Högskolan i Borås 

 
Invandrarakademin i Borås är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, 
Sjuhärads kommunalförbund,  Flyktingmottagningen i Borås, Arbetsförmedling-
en, Vuxenutbildningen i Borås samt Industri- och Handelsklubben i Borås.  

                                                                 
1 Enligt HSV:s årsrapport 2003 
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Invandrarakademins syfte är att bättre tillvarata invandrade akademikers kom-
petens. Målet är att öka deras anställningsbarhet till gagn för dem själva och för 
det svenska samhället. Inom ramen för Invandrarakademins verksamhet utvärde-
ras de sökandes formella och reella kompetens för att utröna inom vilka områden 
kompletteringsutbildning bör ges. Invandrarakademin erbjuder förutom kompe-
tensvalidering och kompetensutveckling, personligt mentorskap och stöd i att 
utveckla en personlig meritportfölj inklusive CV enligt svensk standard. 

 
Invandrarakademin har varit framgångsrik mycket beroende på ett formaliserat 
samarbete mellan olika aktörer, där ett flexibelt och individualiserat lärandekon-
cept står i centrum. Det finns också ett stort intresse utanför regionen och nyli-
gen har verksamheten utökats till att omfatta också tre städer i Dalsland: Åmål, 
Mellerud och Bengtsfors. Intresse har också visats från regioner i Norrland. In-
vandrarakademin har potential att kunna utgöra en nationell resurs och modell 
inom sitt område. 

 
Högskolan i Borås har i 2003 års regleringsbrev erhållit ett särskilt åtagande att, 
med engångsmedel erhållna i 2002 års tilläggsbudget om 3,5 miljoner kronor, 
för att ge kompletteringsutbildning åt invandrade akademiker i enlighet med In-
vandrarakademins intentioner. Dessa och av Arbetsförmedlingen i Borås till-
skjutna projektmedel, säkerställer endast verksamheten för 2004. 

 
För att på permanent basis säkra Invandrarakademins nuvarande expanderande 
verksamhet enligt ovan, behöver c:a 3 miljoner kronor tillskjutas årligen till In-
vandrarakademins rena utbildningsverksamhet, utöver de medel som kan erhå l-
las från arbetsförmedlingar, flyktingmottagningar och kommuner. 
  
 
2.4.2 Utveckling och permanentning av Biskopsgårdsprojektet som modell 
för breddad rekrytering. 

 
Våren 2001 inleddes ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen i Biskopsgår-
den och Högskolan i Borås, som nämnts ovan. Tidigt uppmärksammades att det 
fanns flera beröringspunkter och en samsyn hos parterna hur de olika verksam-
heternas övergripande uppdrag kunde uppnås. Biskopsgården har ett stort behov 
av att påverka sina invånares attityd till behovet av och intresset för högre ut-
bildning.  
 
Samtidigt ligger det i Högskolans i Borås målsättning att verka för breddad re-
krytering genom att motverka social och etnisk snedrekrytering. Med utgångs-
punkt i denna gemensamma syn på högre utbildning som ett medel för social och 
demokratisk utveckling, etablerades ett formellt samarbete. Lett av en styrgrupp 
har det bildats olika arbetsgrupper med specifika ansvarsområden, vars syfte är 
att inom olika områden och delprojekt arbeta konkret mot diverse målgrupper, 
såsom ungdomar, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare, näringsliv m.fl..  
 
Avsikten är att göra högskolan synlig, att avdramatisera övergången till högre 
studier och att visa på mervärdet av att satsa på studier efter grund- och gymna-
sieskola. En central del i projektet är också att involvera studenter och lärare vid 
högskolan i olika aktiviteter (mentorskap till ungdomar i Biskopsgården, infor-
mationsträffar, praktikförlagd undervisning i Biskopsgården m.m.).  
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Just detta breda anslag där projektet fokuserar på dels enskilda individers in-
ställning till högre studier, dels högskolans egen syn på icke-traditionella stu-
dentgrupper finner Högskolan i Borås vara en förutsättning för en reell attityd-
förändring och ett lyckat arbete.  

 
2002 erhöll Biskopsgårdsprojektet 4 miljoner kronor från Rekryteringsdelega-
tionen för en försöksperiod om 3 år. Preliminära utlåtanden visar på ett positivt 
resultat med följd att olika delprojekt och aktiviteter kont inuerligt utvecklas. 
Projektet har erhållit positiv respons från olika aktörer och ett starkt intresse 
finns att permanenta verksamheten i Biskopsgården, samt att tillämpa modellen 
på andra platser tillsammans med nya partners. 
 
Mot bakgrund av de erfarenheter som Biskopsgårdsprojektet har genererat har 
Högskolan i Borås som målsättning att fortsatt utveckla modellen. Under 2003 
har också ett samarbetsavtal med Borås stad tecknats. Avsikten är att tillämpa 
modellen vid ett antal speciellt invandrartäta stadsdelar i Borås under de kom-
mande åren.  

 
Högskolan finner att Biskopsgårdsprojektet kan stå som modell för att på natio-
nell nivå finna fram till framgångsrika former för att motverka den sociala och 
etniska snedrekrytering som är ett faktum i Sverige. Med utgångspunkt av detta 
önskar Högskolan i Borås få i särskilt uppdrag att permanenta och vidareutveck-
la Biskopsgårdsprojektet som modell för breddad rekrytering.   
 
 
3  Forskning och forskarutbildning 

 
Det övergripande målet för Högskolan i Borås är att erhålla status som Sveriges 
första professionsuniversitet. För att kunna utveckla ny avancerad kunskap inom 
och till gagn för professionerna, krävs utveckling av metoder för att integrera 
den förtrogenhetskunskap som genereras huvudsakligen i professionerna med 
den kunskapsutveckling som sker genom vetenskaplig kunskapsutveckling . 
Detta sker till viss del inom dagens professionsfakulteter, såsom medicinsk och 
teknisk fakultet, men saknas mer eller mindre helt inom andra professionsområ-
den.  
 
Högskolan i Borås vill vidareutveckla och bredda detta synsätt till att gälla alla 
för Högskolan i Borås relevanta professionsområden. Utbildning och forskning 
vid Högskolan i Borås kännetecknas av en tät koppling till avnämare och intres-
senter utanför högskolan. Alla institutioner har starka kandidat- och magisterut-
bildningar relaterade till professionsområden, vilket bidrar till att Högskolan i 
Borås är en av landets främsta vad gäller antalet examinerade på magisternivå. 
Forskningen har medvetet utvecklats utifrån högskolans profiler och magisterut-
bildningsämnen.    
 
 Högskolan lämnade i november 2003 en redovisning av forskningsstrategier för 
perioden 2005 - 2008. Nedanstående beskrivning av forskning och  forskarut-
bildning vid Högskolan i Borås är därför relativt kortfa ttad. För en mer detalje-
rad beskrivning av forskning och forskarutbildning, hänvisas till redovisningen 
av forskningsstrategier för 2005 – 2008, bilaga 2. 
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  3. 1. Forskarutbildning 
 

Högskolan i Borås har genom ett särskilt avtal med Göteborgs universitet rätt att 
bedriva egen forskarutbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap. 
Detta har lett till en omfattande verksamhet och bidragit till uppbygganden av en 
dynamisk och slagkraftig forskningsmiljö inom området. Genom andra avtal be-
drivs forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad i samarbete med Karlstads 
universitet samt Växjö universitet.  

 
Antalet doktorander finansierade av högskolan har ökat i en jämn takt under den 
senaste treårsperioden. Antalet forskarstuderande vid Högskolan i Borås upp-
gick år 2003 till 115 individer varav 42 personer innehar doktorandtjänst. Det är 
högskolans uttalade ambition att antalet forskarstuderande skall fortsätta att öka.  

 
År 2004 inleds en verksamhet benämnd "Doktorsutbildning vid Högskolan i 
Borås" . Doktorsutbildning vid Högskolan i Borås leds av en ledningsgrupp och 
har en projektkoordinator anställd på deltid.  Ambitionen med "Doktorsutbild-
ning vid Högskolan i Borås" är bl.a. att vid sidan av den utveckling och kvali-
tetsgranskning av doktorsutbildningar som normalt gäller för samtliga utbild-
ningar av detta slag, vidareutveckla de tankegångar om en professionsinriktad 
doktorsutbildning som finns beskrivna i idékonceptet ”Högskolans i Borås ut-
veckling till Sveriges första professionsuniversitet", bilaga 1. 
 
Därvid skall särskild uppmärksamhet ägnas åt utbyggnaden av den samverkan 
med arbetsliv och näringsliv, som en professionsinriktad doktorsutbildning för-
utsätter. Verksamheten skall utvärderas efter ett år, varefter beslut skall fattas om 
hur verksamheten skall vidareutvecklas.  

 
 

3.2 Områden där högskolan har ett nationellt ansvar  
 

Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning inom profilområdena: 
 
• Biblioteks- och informationsvetenskap 
• Textil och design 
• Affärsvetenskap 
• Informatik och systemvetenskap 
• Ingenjörsvetenskap, teknik och naturvetenskap 
• Lärarutbildning och utbildningsvetenskap 
• Beteendevetenskap 
• Vårdvetenskap och omvårdnad 
 
Två av Högskolan i Borås profilområden är särskilt prioriterade i arbetet mot 
professionsuniversitetet, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Textil och 
design. Båda dessa områden är unika i ett nationellt perspektiv och Högskolan i 
Borås har ett särskilt nationellt ansvar för kompetensförsörjning och kunskaps-
utveckling inom dessa områden. Därutöver är båda områdena mycket väl anpas-
sade till ett professionsuniversitetskonceptet. 
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3.2.1. Biblioteks-  och informationsvetenskap 

 
Vid Högskolan i Borås finns den för Sverige ojämförligt största utbildnings- och 
forskningsenheten inom området biblioteks- och informationsvetenskap. En 
huvuddel av utbildningsverksamheten utgörs av magisterutbildning, vilket resul-
terar i c:a 100-talet magisteruppsatser årligen. Högskolan i Borås svarar också 
för den dominerande delen av forskarutbildning inom ämnet i landet med c:a 30 
doktorander.  
Gentemot avnämare inom stat, kommun och företag förutsätts inte bara  utbild-
ning av kompetent personal, utan också av expertis som kan bidra till sektorns 
utveckling och belysa aktuella problemställningar inom området genom forsk-
ning. Att ämnesområdet även internationellt är relativt ungt, implicerar behov av 
samverkan både inom och utom nuvarande disciplingränser.  

 
Högskolan har hittills gjort stora insatser för att öka examinationen inom fors-
karutbildningen. En fortsatt utbyggnad av området förutsätter att det kan ges 
möjligheter för fortsatt meritering efter avlagd doktorsexamen. Hittills har redan 
tre personer av de som disputerat uppnått professorskompetens inom ämnet. 
Forskningen är organiserad i fyra profilområden: 

 
• Bibliotek och kulturpolitik 
• Kunskapsorganisation, dokumentstudier och Information Retrieval, IR  
• Informationssökning och informationsanvändning 
• Information management 

 
Inom vart och ett av dessa temaområden finns stora forskningsbehov som inte 
adresseras inom andra ämnen, men har betydelse för bibliotek och informations-
tjänster, för t ex medborgarnas livslånga lärande, strukturering och återvinning 
av digital information, för informationssökning i skola och andra verksamheter 
samt för företagens omvärldsbevakning.   
 
 
3.2.2. Forskning inom det textila området  

 
Den strategiska satsningen på uppbyggnad av forskning och konstnärlig utveck-
lingsverksamhet inom textil och design vid Högskolan i Borås är ett direkt led i 
högskolans universitetssatsning. Ambitionen är att utveckla en forskning och 
forskningsmiljö som kan inta en internationellt erkänd position inom det textila 
området. Med utgångspunkt i områdets tvärvetenskapliga inriktning och nära 
samarbete med den textila branschen finns förutsättningar för transdisciplinär 
och tillämpad forskning på en nivå som har få motsvarigheter i Europa.  
 
Det övergripande syftet med forskningssatsningen är att Högskolan i Borås skall 
utgöra ett centrum för kunskapsproduktion och kunskapsspridning till gagn för 
näringsliv och den textila ämnesutvecklingen. Detta sker mot bakgrund av att 
textil handel och produktion utgör en av landets viktigaste näringar. 
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Den textila forskningen har fyra huvudinriktningar:  
 
• Textil design (inkl. modedesign) 
• Fiber- och textilteknologi/Textil materialutveckling  
• Textile and design management  
• Textilt hantverk 

 
Ett tvärvetenskapligt och transdisciplinärt förhållningssätt till det som definieras 
som kärnan i Plattform design – industridesign inom textil och mode - förutsät-
ter en bred, stabil och kvalificerad uppbyggnad av fo rskningen inom en rad om-
råden.  
 
Redan nu har det till de flesta av huvudområdena inom Plattform Design, knutits 
internationellt meriterad kompetens. De grundläggande förutsättningarna att på 
ett genomgripande sätt stärka forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbe-
tet har uppfyllts. Fortsatt rekrytering av professorer och doktorander är dock en 
förutsättning för den fortsatta utvecklingen av forskningsverksamheten.  

 
 
3.3 Satsningar på projekt av nationellt intresse   

  
 3.3.1 Centrum för textilforskning och industriell utveckling för länder i 
tredje världen  
 
Högskolan i Borås har, med utgångspunkt i sin starka position inom det textila 
området,  för avsikt att bilda ett centrum för textil forskning och industriell ut-
veckling för länder i tredje världen. Högskolan i Borås har vid antal tillfällen 
blivit kontaktade av forskare från utvecklingsländer  som söker hjälp för att ut-
veckla de unika fiberråvaror som finns i respektive land. Ett problem som dessa 
forskare står inför är bristen på kraftfulla forskningsmiljöer, samt avsaknad av 
utrustning och kapital för att vidareförädla de inhemska råvaror.  
 
Högskolan i Borås ambition är att bilda ett forskningscentrum vid Högskolan i 
Borås, där forskare från olika utvecklingsländer under kortare och längre tid kan 
verka i syfte att skapa nätverk och långsiktiga relationer med västerländsk indu-
stri och andra forskare. I centret skall ges möjlighet till kvalificerad utbildning, 
forskning, handledning och utvecklingsarbete.  
 
Parallellt med utbildnings- och forskningsinsatser finns förslag att centret står 
som huvudman för uppbyggnad av s.k. textila supportcenter i respektive land. 
Dessa centra skall primärt ge support till inhemsk textil produktion och handel i 
respektive land. På sikt kan dessa textila supportcentra utnyttjas för forsknings-, 
utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Supportcentren skall drivas i 
samarbete med nationell industri och universitet. Avsikten är att dessa support-
centra i förlängningen helt skall drivas av inhemsk personal i respektive land. 
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Sammantaget utgör ovannämnda förslag en samlad och kraftfull satsning på 
att utveckla Högskolan i Borås och Sverige till ett centrum för textil forskning 
och  industriell utveckling för länder i tredje världen. En sådan satsning skulle 
vara till gagn för såväl svensk inhemsk industri som för den industriella utveck-
lingen i länder med egen råvarutillgång främst i tredje världen.  
 
Förslaget baserar sig på ett redan etablerat samarbete med SIDA. Samtal om stöd 
för en utveckling inom området förs också med Näringsdepartementet och 
branschorganisationen Svensk Handel. I detta sammanhang bör också nämnas de 
kontakter som tagits med det indonesiska utbildningsministeriet i syfte att söka 
skapa ett ”Indonesian Center” vid Högskolan i Borås, delfinansierat av Indonesi-
en. Då ett sådant center kommer till stånd, vore det rimligt med också en svensk 
delfinansiering stödd av den svenska regeringen. 

 
 

3.3.2. Kunskapscentrum PreHospen 
 

Ambulanssjukvård har under senare år befunnit sig i en stark utveckling. Allt 
fler kvalificerade medicinska bedömnings- och behandlingsmetoder har införts i 
det dagliga arbetet. Genom centralisering av akutverksamheterna vid sjukhusen 
blir ambulanstransporter längre, vilket kan kräva kvalificerad vård under trans-
porttiden. Det finns ett stort behov av kunskapsbildning och kunskapsspridning 
inom ambulanssjukvård som fokuserar den dagliga ambulanssjukvården. För att 
bemöta ett omfattande behov av kompetenshöjning startades i juni 1999 ett kun-
skapscentrum för utbildning, forskning och kunskapsutbyte benämnt PreHos-
pen. 
 
PreHospen är ett tydligt exempel på den kollaborativa modell som enligt Hög-
skolan i Borås kännetecknar det framtida professionsuniversitet. Kunskapscent-
ret har vuxit fram och konsoliderat sin verksamhet under relativt kort tid. För-
klaringen denna snabba utveckling, är det nära samarbete med vårdprofessio-
nerna, regionen och kommunerna. Konkret kan nämnas att forskargruppen ver-
kar både inom vården som aktiva ambulanssjuksköterskor och inom Högskolan i 
Borås, dels som universitetsadjunkter och dels som forskarstuderande.  
 
Detta har gjort att kontaktytorna med professionerna och med omvärlden inom 
svensk ambulanssjukvård på ett naturligt sätt har etablerats. Detta skapar i sin 
tur förutsättningar för kunskapsgenerering byggd på professionens förtrogen-
hetskunskap och forskarnas vetenskapliga kompetens, samt rekrytering av stu-
denter och personal direkt från ambulanssjukvården.  

 
Högskolan i Borås har redan idag, en informell roll som landets prehospitala 
centrum för den dagliga ambulanssjukvården. Ett exempel på detta är att den 
enda svenska avhandlingen inom området är skriven av PreHospens vetenskap-
liga ledare. Det behövs en knutpunkt, i form av ett nationellt centrum, för att 
skapa ett nätverk inom fältets forskning och utbildning. Målsättningen är att 
PreHospen skall få nationellt ansvar för detta område.  
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 3.3.3. Stöd till äldre och anhörigvårdare via IKT – ACTION-konceptet 
 
ACTION-konceptet är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsarbete i sam-
verkan med nationella och internationella partners. Syftet är att stärka äldre och 
deras anhörigvårdare i deras dagliga liv genom information, utbildning och stöd 
via informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det har sitt ursprung i 
det EU-stödda ACTION-projektet (Assisting Carers using Telematics Interven-
tions to meet Older persons’ Needs), ett treårigt projekt (1997-2000) med forsk-
ningsstöd från EU:s fjärde ramprogram för forskning och utveckling, DGXIII, 
TIDE programmet.  
 
Därefter vidareutvecklades ACTION-konceptet i Sverige med forskningsstöd 
från Socialdepartementet, programmet för äldre och IT (2000-2002). Konceptet 
består av multimediala vård- och omsorgsprogram, bildtelefon för kontakt med 
andra familjer liksom vård- och omsorgspersonal på vårdcentraler, sjukhem och 
sjukhus och Internettillgång för personal och de anhörigvårdare som så önskade 
samt lokala ”call-centra” för att underlätta för familjerna att få tillgång till råd 
och stöd från vård- och omsorgspersonal via bildtelefonen.  
 
Fokus i forskningsarbetet är att arbeta i partnerskap med äldre och deras anhö-
rigvårdare, genom hela forsknings- och utvecklingsprocessen, för att utveckla en 
användarvänlig IKT-tjänst. ACTION-konceptet baserar sig på vetenskapliga 
modeller för anhörigvård som bygger på anhörigvårdarprocessens olika faser 
över tid och en filosofi om anhörigvårdaren som expert på sin egen vårdarsitua-
tion, omvårdnadsinterventioner via telefonstöd och ÄldreVäst Sjuhärads modell 
för brukarmedverkan 

 
 

3.3.4 Design av ideala Informationstjänster ur medborgar och kundens per-
spektiv  
 
Ett tvärdisciplinärt samarbete mellan flera av högskolans institutioner har ut-
vecklats under 2003 med syfte att studera hur informationstjänster kan utformas 
och utvecklas med utgångspunkt i användarperspektiv och nytta. IT-
kommissionen och företag i regionen har betonat vikten av att medborgar- och 
brukarperspektiv lyfts fram i forskning och digital tjänsteutveckling och även 
understrukit behovet av fokusering på informationsinnehåll och användning.  
 
En delmängd av detta problemkomplex rör informationstjänster för kunder, 
medborgare och anställda inom olika professionsområden. Genom att utnyttja 
Högskolan i Borås samlade kompetens inom flera nyckelområden och Högsko-
lan i Borås nya modell för samverkan, kan ett forskningscentrum som studerar 
utformning av informationstjänster etableras.  
 
Avsikten är att detta skall arbeta i nätverk med offentlig sektor, företag och 
andra universitet enligt en samskapande modell för kunskapsutveckling - vilket 
beskrivs i idéerna kring ett professionsuniversitet - och med bas i Högskolan i 
Borås specifika kompetensprofil. 
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Inom biblioteks- och informationsvetenskap har man utvecklat kunskap om in-
formationssökning och informationsbeteende samt om informationssystem och 
tjänster. Inom informatik har Högskolan i Borås kunskap om design och upp-
byggnad av informationssystem. Inom företagsekonomi studeras här organisato-
riska förutsättningar för ideala informationstjänster och inom institutionen In-
genjörshögskolan finns speciell kompetens som rör informationslogistik.  
 
Detta ligger bl a till grund för de nya forskningsprogrammen från denna verk-
samhet: "Ideala informationstjänster"  och "Shaping the next generation of infor-
mation systems".  
  
 
4  Sammanfattande bedömning  
 
Högskolan i Borås har medvetet satsat på en utveckling av starka forskningspro-
filer i samklang med samhällets/arbetslivets behov och med utgångspunkt i hög-
skolans professionsinriktade utbildningar. Högskolan avser att fördjupa detta ar-
bete för att erhålla status som ett professionsuniversitet. Rätten till att utfärda 
examen för doktorsstudier inom högskolans profilområden skulle innebära att 
högskolan inom samtliga sina verksamhetsområden kan svara mot de behov som 
finns i arbetslivet vad gäller kunskapsutveckling och kvalificerad arbetskraft.  
 
Högskolan i Borås befinner sig i en intressant utveckling där ambitionen att bli 
ett professionsuniversitet står i centrum. Denna ambition ställer Högskolan i 
Borås inför ett antal utmaningar inom samtliga av högskolans verksamhetsfält. 
Ovan har visats på några satsningar som ligger i linje med högskolans målsätt-
ning att utvecklas till ett lärosäte som på ett tydligt sätt svarar mot samhäl-
lets/arbetslivets behov vad det gäller att finna fram till modeller som gör den 
högre utbildningen och forskning tillgänglig för också nya målgrupper.  
 
Högskolan i Borås önskar, genom ett särskilt uppdrag, kunna fortsätta utveck-
lingen att finna fram till fungerande metoder för skapa ett lärosäte där etniskt 
tillhörighet och social bakgrund inte är avgörande faktorer för tillträde till hög-
skoleutbildning. Med anledning av detta föreslår högskolan en permanentning 
av modell för Biskopsgårdssamarbetet och Invandrarakademin. 
 
Högskolan i Borås ser med stor oro på utvecklingen av anslagstilldelning för 
den grundläggande utbildningen. Trots efterfrågan på högskolans utbildningar 
och kapacitet att expandera denna, måste Högskolan i Borås justera ned utbild-
ningsvolymen inom områden där behovet av utbildad arbetskraft är stort och där 
det finns ett starkt samhällsintresse av en ökande examination.  
 
En generell höjning av ersättningstaket motsvarande c:a 500 HST, skulle möj-
liggöra en expansion inom samtliga utbildningsområden, men framförallt ge fler 
utbildningsplatser inom områdena lärarutbildning, vård, design och informa-
tionsvetenskap /informatik. Förslaget innebär även en ökning av ersättningstaket 
för antalet helårsstudenter Högskolan i Borås kan avräkna inom området design 
till det faktiska antal som presteras inom detta område: 76 HST. 
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Högskolan i Borås har som medelstor högskola en unik blandning av utbild-
ning och forskning som primärt svarar mot det regionala behovet och profiler 
som har en nationellt unik ställning. Som beskrivits ovan så finns det inom dessa 
profiler förslag till såväl nya som redan etablerade forskningsverksamheter som 
är av nationellt intresse att vidareutveckla. Högskolan i Borås önskar här få i 
särskilt uppdrag att utveckla dessa forskningsverksamheter. 
 
Högskolan i Borås vill särskilt betona att högskolans anslag för forskning inte 
står i paritet med det utbildnings- och samhällsuppdrag som  Högskolan i Borås 
genomför. För att Högskolan i Borås skall kunna utvecklas i linje med de ambi-
tioner som skisserats ovan, behövs ett anslagssystem som ser utbildning, dok-
torsutbildning och forskning som oundgängliga delar av en helhet, som verkar 
för att på ett reellt sätt kunna svara mot de behov som finns vad gäller kun-
skapsutveckling och kompetensförsörjning inom de för Högskolan i Borås rele-
vanta professionsområden.  

 
Högskolan i Borås äskar medel för att: 
 
• säkerställa en utbyggnad av grundutbildningen inom områden där behovet 

av utbildad arbetskraft är stort och där det finns ett starkt samhällsintresse 
av en ökande examination  (17,7 miljoner kronor) 

• permanenta Invandrarakademin (3 miljoner kronor) 
• permanenta modellen för Biskopsgårdssamarbetet (3 miljoner) 
• forskningsanslaget ska stå i paritet med utbildnings- och samhällsuppdrag (8 

miljoner) 
• permanenta forskningsprojekten PreHospen, Action, Design av informa-

tionstjänster samt Centrum för textilforskning och industriell utveckling (10 
miljoner)  

• fortsätta utveckla Högskolan i Borås modell för professionsdriven forskarut-
bildning (2 miljoner) 

 
Beslut i ärendet har fattats av Högskolan i Borås styrelse vid sammanträde den 
19 februari 2003 efter föredragning av tf ekonomichef Magnus Rydberg. Närva-
rande var förutom rektor och myndighetschef Said Irandoust, vice ordförande 
Roland Andersson, ledamöterna Johan Andersson, Claes Bankvall, Stig-Arne 
Blom, Hans Björk,  Solveig Kjörnsberg, , Else-Marie Lindgren, Manuela Mår-
deland, Berit Olsson, Marie Palm, Bo Westerlund. Närvarande fackliga repre-
sentanter var Ola Högberg och Ulrik Björk. Frånvarande vid styrelsemötet var 
ordförande Gun Hellsvik, Lise-Lotte Lenberg och Mimmi Kylemark. 
 
 
 
 
Said Irandoust   
Rektor 
 
     
   Magnus Rydberg   
   Tf. ekonomichef       


