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Högskolan i Borås

I maj 2005 lämnade Högskolan i Borås in en an-
sökan till regeringen om att få bli Sveriges första 
professionsuniversitet. Professionsuniversitets-
tanken tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås 
sedan lång tid väl utvecklade profil, att bedriva 
professionsinriktad utbildning och forskning i 
nära samarbete med arbetslivet. 

Med ett professionsuniversitet avses ett lärosäte 
som till sin struktur, form och inriktning verkar 
för att vidareutveckla och tillgodose behovet av 
kunskapsbildning och kunskapsförmedling inom 
de för lärosätet relevanta professionsområdena. 

I professionslärosätet möts och samverkar 
vetenskapens teoriinriktade och arbetslivets mer 
praktikbaserade kunskapsformer med avsikt att 
öka förståelsen för samhället och dess utveckling. 
Detta är inte minst viktigt då allt större del av 
kunskapsutvecklingen sker i arbetslivet. 

Professionsuniversitetsidén kräver ett nära, kon-
sekvent och jämlikt samarbete mellan akademi 
och arbetsliv på alla nivåer. Genom samarbetet 
mellan å ena sidan lärosätet och å den andra den 
privata och offentliga sektorn skapas förutsätt-
ningar för att öka utbildningens och forskningens 
samhällsrelevans och utvecklingspotential.  

Samtidigt etableras genom samverkan kanaler 
för att sprida och i praktiken omsätta den nya 
kunskap som växer fram vid lärosätet. 

Högskolan i Borås tydliga profil och ambitions- 
nivå innebär ett utökat och nydanande sätt att  
se på akademins uppdrag i förhållande till ett 
allt mer kunskapsintensivt arbetsliv och en för- 
änderlig omvärld. Sammantaget innebär detta 
att professionsuniversitetsidén primärt ska för-
stås som ett kvalitetsutvecklingsprojekt. 

Högskolan i Borås ansluter i sina ambitioner att  
bli ett professionsuniversitet till en internatio-
nell utveckling, där även nordiska länder ingår. 
Professionsuniversitetskonceptet har däremot 
inte tillämpats fullt ut i Sverige. Med utgångs-
punkt i den potential som finns i konceptet, 
utgör den fortsatta processen att utveckla pro-
fessionsuniversitetsidéns olika delar Högskolan 
i Borås absolut viktigaste mål för perioden 
2008–2010. Utbildning och vetenskap för pro-
fessionerna ska prägla den fortsatta utvecklingen. 
Aktiviteter av skilda slag kommer att genomföras 
för att belysa och forma högskolans verksamhets-
idé. Det resonemang och de förslag som lämnas 
i detta budgetunderlag ska ses mot bakgrund av 
detta mål. 

1

 
Profilerad högskola  
med unik verksamhetsidé
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2.1 Utbildning för arbete
Högskolan i Borås övergripande målsättning för 
utbildningsverksamheten är att högre studier ska 
förbereda för yrkesutövning. En primär uppgift 
är därför att tillgodose det regionala och natio-
nella arbetslivets behov av högskoleutbildad  
arbetskraft. Att Högskolan i Borås svarar mot 
olika professionsområdens kompetensbehov visar 
sig genom att högskolans examinerade studenter, 
trots konjunktursvängningar, generellt lyckas väl 
med att få arbete. Enligt Högskoleverkets under-
sökning (Etableringen på arbetsmarknaden –  
examinerade 2002/03, 2006:40 R) får huvuddelen 
av studenterna som examineras från Högskolan i 
Borås snabbt arbete efter avslutad utbildning. 
Högskoleverkets undersökning visar att av de  
studenter som examinerades vid landets univer-
sitet och högskolor läsåret 2002/03 hade 74 pro-
cent etablerat sig på arbetsmarknaden år 2004, 
för Högskolan i Borås var motsvarande siffra 79  
procent.1

Högskolan i Borås tydliga professionsinriktning 
ställer krav på kontinuerlig avstämning med 
såväl arbetslivets som presumtiva studenters 
behov. Vid Högskolan i Borås pågår också ett 
omfattande arbete med att anpassa och profilera 
utbildningsutbud, innehåll och pedagogiskt 
upplägg.   

Att högskolans utbildningsutbud också svarar  
mot studenters intresse visar sig genom att Hög-
skolan i Borås, i jämförelse med andra lärosäten, 
kan redovisa ett fortsatt starkt söktryck till sina 
utbildningar. Trots ett vikande söktryck natio-
nellt kunde Högskolan i Borås under 2006, som 
ett av mycket få lärosäten, visa på en ökning av 
såväl förstahandssökande som totalt antal sökan- 
de till höstterminens programutbildningar. Star-
kast är efterfrågan från sökande på utbildningar 
inom vård, textil och design samt inom vissa 
delar av lärarutbildnings- och ekonomiområdet. 
Inom andra områden är dock efterfrågan fortsatt 
svag. Det gäller framförallt utbildningar med 
vissa inriktningar inom det naturvetenskapliga 
och tekniska området. Detta speglar en nationell 
situation med en generellt sett svag efterfrågan 
inom dessa utbildningsområden.
 
Sammantaget innebär detta att antalet helårstu-
denter ökar vid Högskolan i Borås under 2006 
(287). Detta medför att högskolan redovisar ett 
positivt verksamhetsutfall om 20,2 mkr för 2006 
och att verksamheten är i ekonomisk balans. 
Årets verksamhetsutfall innebär att myndighets-
kapitalet ökar till 48,6 mkr. Högskolans gynn-
samma ekonomiska situation skapar förutsätt-
ningar för en fortsatt strategisk utveckling av 
såväl utbildning som forskning.

2
Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

1 Om hänsyn tas till 
lärosätets kombina-
tion av utbildningar 
och riksgenomsnittet 
visar det så kallade 
standardvärdet att 
Högskolan i Borås 
tillsammans med 
Örebro universitet är 
de lärosäten (förutom 
vissa fackhögskolor) 
som uppvisar högst 
värde. (Etableringen på 
arbetsmarknaden –  
examinerade 2002/03, 
2006:40 R s. 36)
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2.2 Högskolan i Borås  
betydelse för regional tillväxt 
och samhällsutveckling
Att Högskolan i Borås kan redovisa såväl ett 
ökat söktryck som en hög andel examinerade 
studenter som etablerar sig snabbt på arbets-
marknaden, visar att högskolan har ett attraktivt 
utbildningsutbud, ett brett upptagningsområde 
samt att utbildningarna svarar mot framför allt 
det regionala arbetslivets behov. Det senare har 
inneburit att Högskolan i Borås, genom sin verk-
samhet och snabba tillväxt, har kommit att inta 
en allt viktigare roll för regionens samhälls- och 
näringslivsutveckling. Att Högskolan i Borås  
lyfts fram som en viktig faktor för regionens till-
växt och utveckling, visar sig också i de undersök-
ningar som gjorts bland regionens företag2 samt 
av att högskolan beskrivs som en nyckelaktör i 
Sjuhärads regionala tillväxtsprogram.3 Högskolan 
i Borås har under ett antal år, inom ramen för 
målet att utvecklas till ett professionsuniversitet, 
också arbetat för att vidareutveckla samarbetet 
med olika externa aktörer. 

Högskolan i Borås ambition att utvecklas till ett 
professionslärosäte under devisen Vetenskap för 
profession innebär sålunda en hög ambitionsnivå 
när det gäller samverkan med det omgivande 
samhället. Högskolan i Borås ska under kom-
mande period ta ytterligare steg mot att vara 
en motor för den regionala utvecklingen. Detta 
kommer att ske genom organisatoriska föränd-
ringar som syftar till att ytterligare integrera sam-
verkansaspekten i utbildning och forskning samt 
genom prioritering på strategiskt utvecklings-
arbete avseende externa relationer med inrikt-
ning mot tillväxt och utveckling. Resultat och 
upparbetade relationer från Campus Sjuhärad4, 
kommer att tas till vara, bland annat genom olika 
projekt avseende partnerskap och olika utveck-
lingsprojekt inom regionalt entreprenörskap. Vad 
gäller partnerskap ska ett pilotprojekt genomföras 
under 2007 med stöd från det regionala tillväxt-
programmet i Sjuhärad.

Entreprenörskap i olika former har fått förstärkt 
aktualitet genom de nya strukturfonderna. I dia- 
log med Västra Götalandsregionen har frågan om  
delregionala noder eller arenor för entreprenör- 
skap initierats. I Borås fall innebär det ytterligare 
fokusering på samverkan kring Espira Tillväxt- 
centrum i Sjuhärad5. Samhället, näringslivet och 
högskolan bidrar på olika sätt till denna sam-
verkan, genom att regionen, Innovationsbron 
och andra aktörer koncentrerar sitt engagemang. 
Högskolans engagemang i Espira kommer under 
perioden ytterligare att förstärkas. Förutom en 

redan etablerad entreprenörsutbildning vid  
Centrum för entreprenörskap och affärsdesign 
(CEA) kommer en textil experimentverkstad, 
Textil- och modefabriken, att flytta in i den sam-
lade fysiska miljö som Espira utgör. Textil- och 
modefabriken är delvis ett delprojekt inom en 
pågående VINNVÄXT-satsning med inriktning 
på Smart Textiles. Högskolans holdingbolag 
med dotterbolag är också inriktade på att öka sin 
verksamhet i Espira-miljön.

Högskolan i Borås ingår också i olika nationella  
och internationella projekt med avsikt att höja 
kompetensnivån i samverkansfrågor. Ett av dessa  
gäller deltagandet i nätverket UNILINK:s natio-
nella projekt som genomförs av 13 högskolor 
med stöd från NUTEK. Det gäller bland annat 
den inre organisationen, hur högskolor får kon-
tinuitet i sina omvärldskontakter, hur relationer 
vidmakthålls till tidigare studenter samt hur 
Sverige på internationell nivå kan bygga samver-
kansrelationer.  
 
Nära kontakt och samarbete med professions- 
företrädare genomsyrar idag arbetet vid hela hög- 
skolan. Inom ramen för institutionernas utbild- 
nings- och forskningsverksamhet pågår ett konti-
nuerligt arbete som innebär att det skapas starka 
relationer med de olika samhälls- eller bransch-
segment som högskolans verksamhet vänder sig 
till. Ett konkret resultat av högskolans samver-
kansarbete utgörs av att Borås, som en av fem 
regioner, har erhållit så kallade VINNVÄXT-
medel från VINNOVA. 

Högskolan i Borås samverkansarbete gäller även  
utvecklade samverkansformer med olika univer- 
sitet och högskolor, såväl nationellt som interna-
tionellt. Speciellt bör i detta sammanhang näm-
nas det samarbete som bedrivs mellan Högskolan 
i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst 
– ett samarbete som går under namnet Västra 
Götalands Högskolor.  

Det primära syftet för Västra Götalands Högskolor 
var i ursprungsskedet att genom samarbete mel-
lan lärosätena stärka och vidareutveckla bredden  
i det regionala utbildningsutbudet samt att sam- 
ordna högskolornas resurser för att möta stu-
denternas efterfrågan och omvärldens krav på 
kvalificerad utbildning. Detta samarbete har 
vidareutvecklats till att också utgöra en arena för 
utbyte, samordning och gemensamma aktiviteter 
inom exempelvis administration, inköp och 
kvalitetsutveckling. Som ett exempel kan nämnas 
projektet PROSAM som ska utveckla och för-
tydliga högskolornas inre samverkansarbete med 
avsikten att öka precisionen i de externa relatio-

2Redovisas bland  
annat i rapporten  
Högskolan i Borås 
regionala betydelse 
www.hb.se/org/ 
orgdok/samverk/ 
regionalabetydelse 
_0402.pdf

3Tillväxt i Sjuhärad –  
Regionalt tillväxt- 
program för Sjuhärad  
www.sjuharad.se/file/
Tillvaxtpgm/tillvaxt-
program200407.pdf

4Campus Sjuhärad  
har beskrivits i tidi- 
gare budgetunderlag.  
Projektet som finansie-
rades av bland andra 
Samverkansdelegatio-
nen avslutades under 
2005.

5Se www.espira.se
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nerna. Ett delmål inom PROSAM, som genom-
förs med stöd av Västra Götalandsregionen, är 
att identifiera prioriterade aktiviteter angående 
tillväxtfrågor i relation till de tre högskolorna. 
Högskolan i Borås ser en utvecklingspotential i 
att så effektivt och konkret som möjligt fördjupa 
samarbetet inom Västra Götalands Högskolor. 
Ambitionen är att samarbetet ska leda till att 
högskoleverksamheten i Västra Götaland utgör 
ett väl samordnat utbildningssystem.

Ett annat exempel på Högskolan i Borås delak-
tighet i att utveckla en stark regional utbildnings- 
och forskningsmiljö utgörs av det ramavtal som 
har slutits mellan Högskolan i Borås, Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad, 
Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst. Sam-
arbetet har som mål att utveckla och kvalitetssäkra 
stiftelsens och högskolornas verksamhet inom det 
humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området på forskar- och masterutbildningsnivå. 

2.3 Högskolan i Borås  
– en högskola för mångfald  
och breddad rekrytering
Högskolan i Borås har under en rad år aktivt ver-
kat i enlighet med statsmakternas ambitioner vad 
gäller breddad rekrytering och för att underlätta 
vissa gruppers tillträde till den svenska arbets-
marknaden. Insatser för en, i bred mening, ökad 
mångfald ligger också i linje med professions-
universitetets målsättning att Högskolan i Borås 
ska tillvarata kompetens hos nya målgrupper. 
Högskolan i Borås kan även se tillbaka på ett i 
många avseenden framgångsrikt arbete inom flera 
områden. De positiva resultaten baseras på att 
högskolan under lång tid initierat eller deltagit i 
projekt för ökad mångfald, motverkan av social 
snedrekrytering, bedömning av reell kompetens 
och rekrytering av nya studentgrupper. 

Att Högskolan i Borås lyckas rekrytera studenter 
från grupper som traditionellt sett inte genomför 
akademisk utbildning, får särskild betydelse av 
att Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i landet 
som har lägst andel individer med examen från 
högre utbildning.6 Det kan i utvärderingen av 
rekryteringsinsatserna 2003–2005 konstateras 
att Högskolan i Borås levt upp till flera mål vad 
gäller ökad mångfald. Exempelvis har Högsko-
lan i Borås under en rad år haft en högre andel 
studenter med utländsk bakgrund (20 procent) 
än riksgenomsnittet (16 procent).7 I jämförelse 
med riksgenomsnittet (24 procent) har högsko-
lan även en hög andel studenter från arbetarhem 
(32 procent).8 

2.3.1 Centrum för introduktionsutbildning 
och validering

Erfarenheterna från arbetet med breddad rekry-
tering har lett till att Högskolan i Borås tagit 
initiativ till att koncentrera verksamheter inom 
området till ett Centrum för introduktionsutbild-
ning och validering (CIV). CIV har till uppdrag 
att utveckla och driva olika typer av introduk-
tionsutbildningar och valideringsprojekt. 

Av CIV:s mer etablerade verksamheter inom 
området kan nämnas den så kallade Invandrar-
Akademien. Denna syftar till att underlätta ut- 
ländska akademikers etablering på den svenska 
arbetsmarknaden. Deltagarna studerar vid 
InvandrarAkademien under en termin och går 
sedan vidare till fortsatta studier eller arbete.  
InvandrarAkademien har utvecklats från att ha 
drivits på projektbasis till att från och med 2006 
bli en permanent del av högskolans utbud. Ett 
annat projekt är det akademiska introduktions- 
året som vänder sig till studenter som saknar be- 
hörighet för att gå direkt till högskolestudier. 
Under 2006 har ytterligare verksamheter tillkom-
mit, som till exempel introduktionsutbildning för 
internationella studenter. Avsikten med de olika 
verksamheterna är att finna former för icketradi-
tionella gruppers tillträde till högre utbildning.

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

Professionsuniversitetet har som ett av sina mål 
att i nära samverkan med företrädare för respek- 
tive profession utarbeta valideringskriterier för 
bedömning av bland annat den sökandes reella 
kompetens. Som ett led i detta arbete har hög-
skolan, inom ramen för CIV:s verksamhet och i 
samarbete med kommuner i regionen, bedrivit 
projektet Aktionslärande validering (ALV). Syftet 
är att utbilda barnskötare till lärare i förskolan 
där grunden består i gedigen praktisk erfarenhet. 
Befintlig kompetens synliggörs genom validering 
som kompletteras med aktionslärande på barn-
skötarens egen arbetsplats. Projektet kommer att  
avslutas under 2007. Erfarenheterna från ALV-
projektet kommer att utnyttjas för att utveckla 
valideringsinstrument inom andra områden.

6 SCB Befolkningens 
utbildning, Utbild-
ningsnivå i kommuner 
2005: www.scb.se/ 
templates/Product_
9565.asp

7 Högskoleverkets 
NU-databas. Nyckeltal 
jämförelseår 2005.

8 Ibid



9

Budgetunderlag 2008–2010

Högskolan i Borås

2.3.2 Studentservice

Ovanstående verksamheter har varit framgångsrika 
när det gäller att rekrytera studenter med annan 
etnisk bakgrund eller från studieovana miljöer 
samt att stimulera till fortsatta akademiska studier. 
De nya studentgrupperna ställer i ökad utsträck-
ning krav på skilda typer av stödfunktioner. 

För att kunna svara mot dessa krav har Högsko-
lan i Borås samlat studentnära verksamheter i en 
avdelning för studentservice. Avdelningen hör 
organisatoriskt till Bibliotek & läranderesurser. 
Idén är att samla och utveckla olika former av 
läranderesurser som stödjer studenterna under 
deras studietid och förbereder dem för ett kom-
mande arbetsliv. 

Inom verksamheten finns studentsupport, en 
pedagogisk stödfunktion som sedan 1998 byggt 
upp en verksamhet med professionell handled-
ning och stöd i svenska som andraspråk, engel-

ska, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt röst,  
tal och kommunikation. Senare har både matte-  
och datasupport, som är uppbyggda efter model-
len ”studenter som hjälper studenter”, tillkom-
mit. Sedan våren 2006 har ytterligare studentnära 
verksamheter flyttats till, eller håller på att byggas 
upp, inom studentservice. Central studievägled-
ning, karriärvägledning, studenthälsan med sjuk-
sköterska, kurator och studentpräst, internationell 
koordinator, samordning av stöd till studenter 
med funktionshinder samt så kallade språkverk-
städer, är exempel på olika stöd- och servicefunk-
tioner som har samlats inom studentservice. 

Inom den traditionella biblioteksverksamheten 
har också utvecklats flera tjänster till stöd för 
studenternas lärande, till exempel söksupport, 
undervisning i informationssökning, referenshan-
tering och källgranskning. 

Studentservice kommer att utveckla nya aktivi-
teter i form av miniseminarier, workshops och 
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gruppundervisning i akademiskt skrivande, 
presentationsteknik på engelska, studieteknik, 
stresshanteringskurser, kurser i word samt kurser 
i hur man skriver arbetsansökningar och CV, 
med mera. 

Initiativet med studentservice illustrerar hur 
högskolan genom samordning av verksamheter 
skapar synergieffekter och stärker aktiviteter till 
stöd för nuvarande och presumtiva studenter. 

2.4 Prioriterade satsningar 
inom grundläggande högskole-
utbildning
Regeringens satsning på nya utbildningsplatser 
vid Högskolan i Borås innebär att perioden 
2006–2007 präglas av expansion av den grund-
läggande högskoleutbildningen. Utöver den rent 
kvantitativa tillväxten innebär expansionen att 
viktiga steg i högskolans strategiska utveckling 
har kunnat tas. I övergripande termer handlar 
denna strategiska utveckling om att på olika sätt 
vidareutveckla modeller och metoder för hur 
utbildningen kan utformas i samarbete med 
arbetslivet för att därigenom stärka utbildningar-
nas kvalitet.

Nuvarande dimensionering innebär att högskolan 
inte fullt ut kan tillgodose regionens efterfrågan 
på högskoleutbildad personal. Inom högskolans 
profilområden finns även ett nationellt tryck för 
en fortsatt utveckling. En fortsatt satsning på 
utbildningar utvecklade i samarbete med hög-
skolans samarbetspartners är därför nödvändig 
för den regionala tillväxten och för högskolans 
fortsatta utveckling.

Förslaget till förändring för perioden 2008–2010 
visar att Högskolan i Borås har kapacitet att  
expandera ytterligare under den senare delen av 
perioden (tabell 5A). Högskolans expansion och 
utveckling av nya programutbildningar under 
2007 och 2008, innebär också en ökning av 
antalet helårsstudenter som får fullt genomslag 
under 2009–2010.

Därutöver välkomnar Högskolan i Borås ett sär- 
skilt uppdrag för att utveckla nya modeller för  
samverkan och partnerskap inom utbildnings-
verksamheten. Ett sådant uppdrag kan ligga till 
grund för ett långsiktigt åtagande från Högskolan 
i Borås sida att utveckla och driva verksamheten  
i enlighet med professionsuniversitetsidén. 
Bärande delar av detta koncept är att kvalitets-
säkra utbildningarna genom att utveckla nya 
former för att arbetslivsanknyta utbildningarna, 
bland annat genom att inom samtliga längre 

utbildningar införa handledar-, mentorskaps- och 
praktikprogram där professionsföreträdare har 
en aktiv och central roll i utbildningarna. Detta 
finns redan väl utvecklat inom lärar- och sjuk-
sköterskeutbildningarna och skulle också kunna 
tillämpas inom andra områden. 

Med anledning av utredningarna rörande en  
reformerad polisutbildning, har Högskolan 
i Borås markerat ett starkt intresse för att 
utveckla ett samlat polisutbildningskoncept, 
som även inbegriper en kraftfull forskningsmiljö 
inom området. Högskolan i Borås koncept för 
en samlad utbildnings- och forskningsmiljö 
har utvecklats i samarbete med bland andra 
Göteborgs universitet och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut.9 Konceptet har fått stöd från 
bland andra Polisförbundet i Västra Götaland, 
Västsvenska Industri- och Handelskammaren 
samt från ledande politiker från såväl Västra 
Götalands- och Sjuhäradsregionen som Borås 
och Göteborgs Stad. Högskolan i Borås långa 
och väl etablerade arbete vad gäller mångfald 
och breddad rekrytering kan bidra till att forma 
en framtida poliskår som, på ett bättre sätt än 
idag, återspeglar samhällsstrukturen. Högskolan 
i Borås samarbete, tillsammans med högskolans 
goda kompetensmässiga och infrastrukturella 
resurser, har skapat goda förutsättningar för att 
på kort varsel kunna etablera en polisutbildning 
i Västsverige. 

Inom utbildningsområdet design har högskolan 
i tidigare budgetunderlag äskat om en ökning 
av ersättningstaket för antalet helårsstudenter. 
Designutbildningarna sker inom högskolans 
profilområde textil. För att säkerställa kompe-
tensförsörjningen inom ett för Sverige viktigt och 
expansivt område, föreslår högskolan att antalet 
helårsstudenter som högskolan får avräkna inom 
området design ökar under perioden 2008–2010.

Vidare vill Högskolan i Borås, med utgångspunkt 
i sin fleråriga satsning på breddad rekrytering 
och validering, markera en beredskap att åta sig 
särskilda uppdrag vad gäller att fortsatt utveckla 
former och metoder inom området som kan 
utgöra nationella modeller.

9 Högskolan i Borås 
strategidokument för 
en reformerad polisut-
bildning kan läsas på 
www.hb.se/polis- 
utbildning/dok/
Strategidokument_
061127.pdf
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3.1 Forskning 
Med utgångspunkt i Högskolan i Borås tydliga  
profil har devisen Vetenskap för profession myntats. 
Devisen markerar betydelsen av ett nära samspel 
mellan akademi och arbetsliv med det övergri-
pande målet att utbildning och forskning ska 
bidra till en positiv samhällsutveckling. Devisen 
markerar också att forskning måste bedrivas på 
vetenskaplig grund med kritiskt tänkande och 
problematisering av studerade företeelser. 

Denna målbeskrivning för högskolans forsk-
ningsverksamhet kräver tvärvetenskapliga och 
konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. I linje med  
Högskolan i Borås strategiska utveckling, har det  
också gjorts en koncentration av forskningsresur-
serna till ett antal starka profilområden. Detta 
profileringsarbete har vidareutvecklats på två 
nivåer. En första nivå utgörs av forskningsgrup-
per och projekt på institutions-/områdesnivå. 
Högskolans institutioner har preciserat ett antal 
forskningsprofiler med stark koppling till olika 
professionsområden och med lokal, regional och 
nationell förankring. Inom två av dessa, Textil 
och design samt Biblioteks- och informations-
vetenskap, har högskolan en nationellt ledande 
ställning. 

På den andra nivån utvecklas, med utgångspunkt 
i befintliga och etablerade forskningsmiljöer, bre-
dare forskningsteman med koppling till flera av 
högskolans professionsområden. Här ingår även 
samarbete med svenska och internationella läro-
säten, forskningsinstitut, näringsliv och offentlig 
verksamhet. Högskolan i Borås kommer under 
perioden att vidareutveckla dessa miljöer för att 
kunna ligga i den nationella forskningsfronten 
inom fler områden.

Att Högskolan i Borås profileringsarbete har varit 
framgångsrikt och att forskningen verkar inom 
angelägna områden, visar sig bland annat av att 
dess totala volym och omfattning inom en kort 
tidsperiod uppvisar en kraftig tillväxt. 

Tabell A

NYCKELTAL FÖR HÖGSKOLAN I BORÅS År 2000 År 2006

Totala kostnader (mkr) 299 443,4

varav för forskning och forskarutbildning 31 70,3

Antal professorer 13 32

Antal studenter 8 500 11 740

Antal anställda, minst 40% anställning 478 584

varav med doktorsexamen eller motsv. 70 119

Andel disputerade lärare (%) 22 37

Publiceringsantal10 2,83 23,3411

En viktig aspekt av forskningsverksamheten är 
kommersialisering av forskningsresultat. Detta 
sker primärt genom högskolans holdingbolag: 
Högskolan i Borås Holding AB. Genom finan-
siella satsningar bidrar holdingbolaget till nya 
företagsstarter vid högskolan. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé och inriktning 
att bedriva vetenskap för profession kommer un- 
der perioden 2008–2010 att utvecklas och tydlig- 
göras. För den fortsatta utvecklingen är ytterli- 
gare profilering av forskningsverksamheten prio-
riterad. Högskolans mål att bli landets första 
professionsuniversitet kommer tydligt att avspeglas 
i forskningsprogram och inom de forskningsmil- 
jöer som finns vid högskolan, bland annat genom 
satsningar på forskning med hög praktisk relevans. 
Högskolan i Borås verksamhetsidé innebär vidare 
att samverkan över organisatoriska och ämnesvisa 
gränser fortsatt kommer att premieras och förstär-
kas. Denna samverkan involverar såväl forskare vid 
andra lärosäten och forskningsinstitut som forskare 
och andra aktörer från professionerna. En ytterli-
gare viktig aspekt i den fortsatta utvecklingen är att 
öka ansträngningarna att åstadkomma publicering 
i välrenommerade tidskrifter. Publicering är ett 
viktigt bevis på forskningsverksamhetens kvalitet. 
Det finns inte heller något motsatsförhållande 
mellan vetenskap för profession och akademisk 
publicering på traditionellt vis.

En annan viktig satsning i strävan att bygga  
upp en kvalificerad forskningsmiljö i linje med 
professionsuniversitetsidén, har varit etableran-
det av ett permanent utskott för utbildning på 
forskarnivå. Doktorsutbildningsutskottet, som 
organisatoriskt ligger under Forsknings- och  
utbildningsnämnden, ger olika forskarutbild-
ningskurser men genomför också olika typer av 

Forskning och 
doktorsutbildning

3

10 Antal så kallade  
fraktionaliserade pub-
likationer i databasen 
ISI Web of Science,  
en databas över cirka  
8 700 vetenskapliga 
tidskrifter som har hög 
så kallad impact factor. 
Måttet används exem-
pelvis av Vetenskaps-
rådet i dess jämförelser 
av högskolors publice-
ringsverksamhet. 

11 Uppgiften gäller för 
2005.
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aktiviteter för att skapa en livaktig forskarutbild-
ningsmiljö. Utskottet bedriver även olika typer  
av uppföljningar av doktoranders arbetssituation.  
Avsikten är att utskottet under aktuell period ska 
vidareutvecklas för att stärka högskolans verksam-
het inom forskarutbildningsområdet. 

Med syfte att underlätta enskilda forskares möj- 
lighet att forska i samverkan med externa aktö-
rer, har Högskolan i Borås under 2007 avsatt 
särskilda medel för praktik inom offentlig verk-
samhet eller näringsliv. Den forskningsinriktade 
praktiken ska stärka och utveckla nya kontakter 
med potentiella samverkanspartners. Intresset 
har varit stort från såväl forskarna som de externa 
aktörerna. 

En fortsatt gynnsam utveckling av forsknings-
verksamheten fordrar dock att det ges finansiella 
förutsättningar att bedriva angelägen och relevant 
forskningsverksamhet. Det kan i detta samman-
hang konstateras att de fasta forskningsanslagen 
inte är på den nivån att Högskolan i Borås ut-
vecklingspotential inom olika forskningsområden 
fullt ut tillvaratas ur ett nationellt perspektiv.

3.2 Prioriterade satsningar 
inom forskning och doktors- 
utbildning

3.2.1 Samverkanscentrum mellan  
högskola-forskningsinstitut-industri 

En prioriterad uppgift inom ramen för profes- 
sionsuniversitetssatsningen är att utveckla ända- 
målsenliga, effektiva och strukturella kanaler för  
kunskaps- och kompetensöverföring mellan före- 
tag och akademi. Dagens konkreta forsknings-
samarbete mellan akademi och industri, sker  
oftast i form av uppdragsutbildning eller upp-
dragsforskning. Ett hinder för ett djupare sam-
arbete utgörs av att akademins forskare i många 
fall saknar industriell erfarenhet eller kunskap om 
företagsamhet och företags syn på forskning och 
utveckling. 

Industriforskningsinstituten har traditionellt  
haft rollen att, på ett tydligare sätt än högskolor 
och universitet, svara mot industrins mer tilläm-
pade forsknings- och utvecklingsbehov. Just det 
faktum att merparten av industrin12 efterfrågar 
resultatinriktad forskning innebär att det är svårt 
att få med industrin i långsiktiga forskningspro-
jekt, exempelvis inom EU:s olika ramprogram. 
Ytterligare ett problem är att de flesta svenska 

industriforskningsinstitut har bantat sin verksam-
het under de senaste fem åren. 
 
Sammantaget innebär detta att det i hög grad 
saknas strukturella arenor i Sverige för att föra 
ut och översätta forskningsbaserad kunskap till 
företagen. Vidare saknas det arenor för att föra  
in relevanta frågeställningar från till exempel nä-
ringslivet, till akademins mer fria forskningsresur-
ser. Sverige riskerar därför att tappa i konkurrens-
kraft inom flera industriella sektorer. Högskolan 
i Borås avser att utveckla samverkansarenor med 
utgångspunkt i sitt etablerade samarbete med 
dels forskningsinstituten IFP Research och SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut13, dels olika 
industrisektorer. Avsikten är att skapa plattfor-
mar där samtliga parter, utifrån förståelse för 
varandras olika villkor och med tillvaratagande 
av varandras kompetenser, gemensamt utvecklar 
relevant forsknings- och utvecklingsarbete. 

Inom ramen för högskolans forskningssatsning 
på det textila området, har ett samverkanscent-
rum, Textile Innovation & Competence Centre 
(TIC), bildats i partnerskap med företag, orga-
nisationer och IFP Research. Syftet med TIC är  
att stödja textilområdets utveckling genom forsk-
ning, kompetensutveckling samt produkt- och 
affärsutveckling. Bakgrunden till centrat är att 
textilbranschen genomgått en genomgripande 
strukturomvandling som bland annat inneburit 
att en stor del av produktionen av kläder och tex- 
tilier flyttats till så kallade låglöneländer. I och 
med att textil produktion flyttas ut ur landet 
riskerar även kompetens som är förenad med 
mer kunskapsintensiva delar av produktionen att 
försvinna. 

För att i ljuset av denna strukturomvandling 
stärka företagens konkurrenskraft och bibehålla 
kunskapsintensiva verksamheter i Sverige, kom-
mer en central uppgift för TIC att vara att stödja 
exempelvis produktutveckling, design, varumär-
kesutveckling, marknadsföring, affärsutveckling, 
logistik och entreprenörskap. Ett exempel på 
TIC:s verksamhet är att centrat utgör projekt-
ledning för ett VINNOVA-finansierat VINN-
VÄXT-projekt inom Smart Textiles som Borås 
har erhållit. Projektet fokuserar på utveckling 
av innovationssystem för utveckling, design och 
högt specialiserad tillverkning av nästa genera-
tions textilier.
 
Ett annat exempel på Högskolan i Borås ambi- 
tioner att bygga upp samverkanscentrum, utgörs 
av högskolans samarbete med SP inom området  
Waste Refinery. SP är Sveriges största forsknings-  
och teknologiinstitut med ca 130 forskarutbild-
ade medarbetare i Borås, en livaktig doktorand-

12 Förutom större forsk-
ningsintensiva företag.

13 Se www.ifp.se och 
www.sp.se för en beskriv-
ning av instituten och 
deras verksamhet.
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verksamhet och flera tusen årliga näringslivsupp-
drag. Samarbetet inom Waste Refinery startade 
2004 med ett gemensamt engagemang för driften 
av en tvåårig magisterutbildning i energi och 
materialåtervinning. Med utgångspunkt i detta 
samarbete har Högskolan i Borås, SP, Borås 
Stad14, tillsammans med Chalmers och flera före-
tag, utvecklat ett tvärvetenskapligt samverkans-
centrum för miljövänlig omvandling av organiskt 
avfall. 

Dagens avfallshantering är ett globalt problem 
som utgör ett reellt hot mot utvecklingen av ett 
mer hållbart samhälle. Ambitionen för samver-
kanscentrat är att skapa en nationell och interna-
tionell plattform för ekonomisk, miljöanpassad 
och socialt hållbar hantering av avfall, baserad på 
integrerad utveckling av forskningsområdena ter-
misk och biologisk behandling. Centrat har som 
mål att ta fram metoder för att kunna omvandla 
avfall till nyttiga resurser för samhället.  

Waste Refinery är ett bra exempel på professions- 
lärosätets ambition att formulera problemställ-
ningar och skapa kunskapsutveckling i samarbete 
mellan akademi, forskningsinstitut och profession. 
Genom samarbetet får högskolans forskare även 
tillgång till en infrastruktur och utrustning där  
metoder och teorier kan praktiseras i direkt till-
lämpning. Parterna har till målsättning att till- 
sammans utveckla och driva en doktorsskola, 
delvis finansierad av VINNOVA genom pro-
grammet VINNPRO. I doktorsskolan kommer 
seniora forskare från nätverket kring nuvarande 
magisterutbildning och forskningsmiljö att med-
verka. 

3.2.2 En doktorsskola i textil och design 

I Högskolan i Borås professionsuniversitets- 
ansökan skisseras en ny modell för utbildning  
på forskarnivå.15 I korthet syftar den professions-
inriktade forskarutbildningen (med Högskolan i 
Borås terminologi Doktorsutbildning) till att bidra 
till såväl tillväxt av ny vetenskaplig kunskap som 
utveckling av professionerna och deras praktik. 
Detta till skillnad från traditionell forskarutbild-
ning som till övervägande del har som mål att  
bidra till tillväxten av ny kunskap inom akademin.
 
En doktorsutbildning enligt professionsuniversi-
tetsmodellen ska ses som ett medel för att öka an-
talet disputerade som arbetar utanför akademin  
och för att stimulera forskningsbaserad kunskaps- 
utveckling inom flera professionsområden. 
Doktorsutbildningsidén ansluter till den inter-
nationella utvecklingen av så kallade Professional 
doctorates. 

Med utgångspunkt i ambitionerna att utveckla 
nya former för utbildning på forskarnivå, vill 
Högskolan i Borås anhålla om att få uppdrag att 
under 2008 bilda en doktorsskola i textil och 
design. Uppdraget att bilda en doktorsskola i 
textil och design föreslås ges i form av en försöks-
verksamhet fram till år 2013. Förslaget baserar 
sig på att Högskolan i Borås genom institutio-
nen Textilhögskolan intar en nationellt ledande 
position inom textil och design. Med etablerade 
programutbildningar på kandidat- och magis-
ternivå16 är Högskolan i Borås landets centrum 
vad gäller utbildningar inom området. Genom 
ett målmedvetet strategiskt arbete har högskolan 
även kunnat bygga upp en omfattande forskning 
och forskarkompetens inom det textila området. 
Exempelvis är totalt nio professorer kopplade till 
institutionen. 

En doktorsskola i textil och design skulle inrym- 
ma de verksamheter som präglar dagens forsk-
ningsprofil inom det textila området. Flera av 
högskolans institutioner kommer att vara invol-
verade i doktorsskolan, tillsammans med externa 
aktörer. Basen i utbildningen inom ramen för 
doktorsskolan ska utgöras av ett praktikbaserat 
förhållnings- och arbetssätt. Det centrala mo-
mentet i en sådan praktikbaserad och profes-
sionsinriktad forskning utgörs av en kombination 
av forskning genom experimentell verksamhet 
och forskning för utveckling av den professionella 
verksamheten. 

En doktorsutbildning samlad till en doktorsskola 
kommer att underlätta doktorandernas möjlighe-
ter att arbeta med gemensamma frågeställningar 
och projekt, samtidigt som utrymme ges för 
olika angreppsansatser beroende på vald inrikt-
ning på utbildningen. Doktorsskolan förväntas 
attrahera individer, nationellt och internationellt, 
som önskar utveckla sin professionella förmåga. 
Uppbyggnaden av en doktorsskola kring bredare 
teman kommer också att innebära att doktoran-
derna, oavsett inriktning, kan verka i en samlad 
forskningsmiljö. 

Skapandet av en doktorsskola inom området skulle 
kunna stå som nationell modell för en fortsatt 
utveckling av en professionsinriktad forskarutbild-
ning till stöd för vetenskapligt baserad kunskaps-
utveckling inom olika professionsområden. 

14 Borås Stad represen-
teras främst genom det 
kommunala bolaget 
Borås Energi och 
Miljö AB.

15 Högskolan i Borås  
ansökan återfinns på  
www.hb.se/org/ 
orgdok/universitets-
ansokan/Universitets- 
Ansokan.pdf

16 Högskolan i Borås 
har under hösten 2006 
även ansökt om 
Konstnärliga examens-
rättigheter på master-
nivå. Svar väntas från 
Högskoleverket under 
våren 2007.  
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Som framgår av föreliggande skrivelse är Högsko-
lan i Borås övergripande målsättning att fortsätta 
det omfattande kvalitetsutvecklingsarbete som 
förverkligandet av professionsuniversitetsidén 
innebär. 

Detta mål ställer Högskolan i Borås inför ett 
antal utmaningar inom högskolans samtliga verk- 
samhetsfält. Tidigare i detta budgetunderlag har 
visats på satsningar som ligger i linje med hög-
skolans målsättning vad gäller att utveckla mo-
deller som har som mål att stärka forskningens 
och den högre utbildningens roll i en dynamisk 
samhällsutveckling. 

Högskolan i Borås ansöker därför om ett sär-
skilt uppdrag att utveckla modeller för att, i 
samverkan och partnerskap med arbetslivet, 
kvalitetsutveckla programutbildningar inom ut-
bildningsområden där professionsanknytningen 
traditionellt är svag. I detta uppdrag ligger också 
att fortsatt utveckla modeller för validering och 
för att vidareutveckla formerna för att underlätta 
olika gruppers inträde på den svenska arbets-
marknaden. Ett sådant uppdrag kan även ligga 
till grund för ett långsiktigt åtagande för Högsko-
lan i Borås att utveckla och driva verksamheten i 
enlighet med professionsuniversitetsidén.  

Med utgångspunkt i etablerade samarbeten med 
olika forskningsinstitut ansöker Högskolan i 
Borås om ett särskilt uppdrag att vidareutveckla 
stabila former för samarbete mellan högskolor, 
forskningsinstitut och näringsliv. Därutöver 
föreslås högskolan erhålla särskilt uppdrag vad 
gäller konstnärligt utvecklingsarbete och för en 
doktorsskola inom Textil och design.

Högskolan i Borås äskar därför medel för:

1. Ett särskilt uppdrag att, i nära samverkan med 
företrädare från arbetslivet, skapa modeller för 
att stärka utbildningars professionsanknytning. 
Detta kvalitetsprojekt innefattar även vidare-
utveckling av formerna för att underlätta olika 
gruppers tillträde till högre utbildning och svensk 
arbetsmarknad (5 mkr per år). 

2. Ett utökat forskningsanslag genom ett särskilt 
uppdrag att utveckla samarbetsformer mellan 
högskola, näringsliv och de forskningsinstitut 
som Högskolan i Borås har upparbetade samar-
beten med SP och IFP Research (5 mkr per år).

3. En ökning av högskolans takbelopp för 
2009–2010 med anledning av den utveckling 
av nya programutbildningar som genomförs vid 
Högskolan i Borås (tabell 5 och 5A).

4. En generell ökning av forskningsanslaget (5,10 
respektive 15 mkr). 

5. Ett särskilt anslag för konstnärligt utvecklings-
arbete samt uppdrag att bedriva doktorsskola i 
textil och design. (5 mkr per år).
                    
Därutöver vill högskolan markera ett starkt 
intresse för en etablering av polisutbildning. 
Högskolan i Borås har genom egna goda ämnes-
mässiga och infrastrukturella resurser, tillsam-
mans med ett väletablerat samarbete med olika 
aktörer, goda förutsättningar att med kort varsel 
starta en polisutbildning som ligger i linje med 
kraven på en modern polisutbildning. 

Sammanfattande bedömning 

4
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Bilaga

Tabell 1 Nollförslag

Total budget; 2006 2007 2008 2009 2010

nollförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 395,5 411,9 425,2 436,6 448,1

Avgifter och andra ersättningar (A) 28,3 28,8 30,0 31,3 32,6

Bidrag (B) 37,6 37,9 41,5 46,1 51,2

Finansiella intäkter 2,2 3,0 2,8 2,7 2,6

Summa intäkter 463,6 481,6 499,6 516,7 534,5

Verksamhetens kostnader

Personal 274,6 312,9 321,6 330,3 339,5

Lokaler 72,8 74,9 79,9 82,7 85,1

Drift/Övrigt 77,1 79,7 81,0 82,1 83,7

Avskrivningar 17,8 20,4 23,1 23,6 24,2

Finansiella kostnader 1,1 1,7 1,9 1,9 2,0

Summa kostnader 443,4 489,6 507,6 520,7 534,5

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat 20,2 -8,0 -8,0 -4,0 0,0

Bilaga till direktiv till budget-
underlag för verksamhet  
vid universitet och högskolor

1Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2007 i 2007 års 
prisnivå. Vid beräk-
ning ska hänsyn tas till 
eventuellt utnyttjande 
av under tidigare år 
uppkommet anslags-
sparande.

Större förändringar 
mellan åren vad gäller 
budgeterade intäkter 
för A och B bör kom-
menteras.
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Tabell 2 Nollförslag: Grundläggande högskoleutbildning

Nollförslag för verksamhetsgren: 2006 2007 2008 2009 2010

Grundläggande högskoleutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag2 

 - takbelopp 361,9 376,4 390,0 398,8 407,8

 - särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 22,0 22,5 23,1 23,6 24,2

Bidrag 17,8 16,4 16,8 17,7 18,5

Finansiella intäkter 2,2 3,0 2,8 2,7 2,6

Summa intäkter 403,9 418,3 432,7 442,8 453,2

Verksamhetens kostnader

Personal 221,5 248,9 255,7 261,3 267,5

Lokaler 71,2 73,4 77,4 79,7 81,6

Drift/Övrigt 63,6 66,7 67,5 68,3 69,5

Avskrivningar 15,7 18,0 20,6 21,1 21,6

Finansiella kostnader 1,0 1,7 1,9 1,9 2,0

Summa kostnader 373,1 408,7 423,1 432,3 442,2

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 30,8 9,6 9,6 10,5 10,8

Tabell 3 Nollförslag: Forskning och forskarutbildning

Nollförslag för verksamhetsgren: 2006 2007 2008 2009 2010

Forskning och forskarutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag3 33,6 35,5 35,2 37,8 40,3

Avgifter och andra ersättningar 6,3 6,3 6,9 7,6 8,4

Bidrag 19,8 21,5 24,7 28,8 32,7

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 59,7 63,3 66,9 73,9 81,4

Verksamhetens kostnader

Personal 53,1 64,0 66,0 69,0 72,1

Lokaler 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5

Drift/Övrigt 13,5 13,0 13,5 13,8 14,2

Avskrivningar 2,1 2,4 2,5 2,5 2,6

Finansiella kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader 70,3 80,9 84,5 88,4 92,4

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -10,6 -17,6 -17,6 -14,5 -10,8

2Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten i 
budgetproposition för 
2007 i 2007 års pris- 
nivå. Vid beräkning 
ska hänsyn tas till 
eventuellt utnyttjande 
av under tidigare år 
uppkommet anslags-
sparande. I en not i 
anslutning till denna 
tabell ska särskilt anges  
storleken på det an-
slagssparande som 
lärosätet bedömer 
kommer att utnyttjas 
för respektive räken-
skapsår.

3Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2007 i 2007 års 
prisnivå.
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Tabell 4 Förändringsförslag

Total budget 2006 2007 2008 2009 2010

Förändringsförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag4 395,5 411,9 445,2 471,6 498,1

Avgifter och andra ersättningar (A) 28,3 28,8 30,0 31,3 32,6

Bidrag (B) 37,6 37,9 41,5 46,1 51,2

Finansiella intäkter 2,2 3,0 2,8 2,7 2,6

Summa intäkter 463,6 481,6 519,6 551,7 584,5

Verksamhetens kostnader

Personal 274,6 312,9 334,1 352,0 372,4

Lokaler 72,8 74,9 83,2 88,5 92,5

Drift/Övrigt 77,1 79,7 84,5 88,2 91,5

Avskrivningar 17,8 20,4 23,9 25,0 26,0

Finansiella kostnader 1,1 1,7 1,9 2,0 2,1

Summa kostnader 443,4 489,6 527,6 555,7 584,5

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 20,2 -8,0 -8,0 -4,0 0,0

4Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2007 i 2007 års 
prisnivå. 

Större förändringar 
mellan åren vad gäller 
budgeterade intäkter 
för A och B bör kom-
menteras.
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Tabell 5 Förändringsförslag: Grundläggande högskoleutbildning

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2006 2007     20086&7     20096&7     20106&7

Grundläggande högskoleutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag5 361,9 376,4 390,0 398,8 407,8

- Förslag till förändring av takbelopp 10,0 20,0

- Särskilt uppdrag att utveckla modeller 
för validering, breddad rekrytering samt 
utbildningarnas professionsanknytning 5,0 5,0 5,0

Avgifter och andra ersättningar 22,0 22,5 23,1 23,6 24,2

Bidrag 17,8 16,4 16,8 17,7 18,5

Finansiella intäkter 2,2 3,0 2,8 2,7 2,6

Summa intäkter 403,9 418,3 437,7 457,8 478,2

Verksamhetens kostnader

Personal 221,5 248,9 258,8 270,6 283,2

Lokaler 71,2 73,4 78,2 82,2 85,7

Drift/Övrigt 63,6 66,7 68,4 70,9 73,8

Avskrivningar 15,7 18,0 20,8 21,7 22,6

Finansiella kostnader 1,0 1,7 1,9 1,9 2,1

Summa kostnader 373,0 408,7 428,1 447,3 467,4

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 30,9 9,6 9,6 10,5 10,8

5Med anslag avses 
de medel som totalt 
anvisat myndigheten i 
budgetpropositionen 
för 2007 avseende den 
grundläggande hög-
skoleutbildningen i 
2007 års prisnivå. Vid 
beräkning ska hänsyn 
tas till eventuellt ut- 
nyttjande av under 
tidigare år uppkom-
met anslagssparande. 
I en not i anslutning 
till denna tabell ska 
särskilt anges storleken 
på det anslagssparande 
som lärosätet bedömer 
kommer att utnyttjas 
för respektive räken-
skapsår.

6De belopp som anges 
på raderna Förslag till 
förändring av takbe-
lopp nr 1, 2 respektive 
3 ska anges med acku-
mulerade värden.

7Det bör av tabellen 
framgå på raderna 
Förlag till förändring 
av takbelopp nr 1, 
2 respektive 3 om 
lärosätets förslag avser 
en engångssatsning 
eller om förslaget 
innebär en permanent 
nivåhöjning. Detta 
ska framgå genom att 
en engångsatsning 
endast tas upp det år 
en resursförstärkning 
begärs. Förslag till 
större förändringar ska 
redovisas var för sig i 
prioriteringsordning 
med angivande av 
belopp. Vid förslag om 
platser ska redovis-
ningen kompletteras 
med förslag till antal 
platser per utbild-
ningsområde.

Förändring av antalet 
helårsstudenter i 
kolumnerna för år 
2009 och 2010 ska 
avse den ackumulerade 
förändringen.

8Med förändring avses 
sådan förändring som 
påverkar takbeloppet.  
Övriga förändringar av 
antalet helårsstudenter 
som planeras inom 
oförändrat takbelopp 
sätts inom parentes 
under respektive 
utbildningsområde.

Tabell 5A Förslag till förändring i antalet helårsstudenter

Lärosätets prognos för år 0 samt förslag till  
förändringar av antalet hst fördelade på utb.omr.8

2007 2008 2009 2010

Prognos Ber. Ber. Ber.

Humanistiskt 97 (-35) 0 3

Juridiskt 158 (4) 17 0

Samhällsvetenskapligt 1 177 (56) -14 40

Naturvetenskapligt 687 (30) 41 0

Tekniskt 945 (53) 48 50

Vård 580 (34) 26 40

Medicinskt 263 (-20) 0 1

Undervisning 886 (16) -24 -12

Övrigt 619 (2) 1 3

Design 66 (24) 15 15

Summa 5 481 (164) 110 140

Summa förändring av takbelopp  
i 2007 års prisnivå 0 0 10 20
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Tabell 6 Förändringsförslag: Forskning och forskarutbildning

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2006 2007 2008 2009 2010

Forskning och forskarutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 33,6 35,5 35,2 37,8 40,3

 - Särskilt uppdrag att utveckla 
samarbetsformer mellan högskola, näringsliv 
och forskningsinstitut 5,0 5,0 5,0

 - Generell ökning av forskningsanslag 5,0 10,0 15,0

 - Särskilt anslag för konstnärligt 
utvecklingsarbete samt uppdrag att bedriva 
doktorsskola inom textil 5,0 5,0 5,0

Avgifter och andra ersättningar 6,3 6,3 6,9 7,6 8,4

Bidrag 19,8 21,5 24,7 28,4 32,7

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 59,7 63,3 81,9 93,9 106,4

Verksamhetens kostnader

Personal 53,1 64,0 75,3 81,4 89,4

Lokaler 1,5 1,5 5,0 6,3 6,8

Drift/Övrigt 13,5 13,0 16,1 17,3 17,6

Avskrivningar 2,1 2,4 3,1 3,3 3,4

Finansiella kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kostnader 70,3 80,9 99,5 108,4 117,2

Periodens kapitalförändring/Periodens resultat -10,6 -17,6 -17,6 -14,5 -10,8
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Tabell 7 Förslag till låneram

Investeringar i anläggningstillgångar9  
enligt nollalternativet (mnkr)

2006 2007 2008 2009 2010

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 41,2 45,2 49,8 51,7 53,1

Beräknad nyupplåning 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0

 - varav investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0

 - varav förbättringsutgifter på annans fastighet 1,6 6,0 6,0 6,0 5,0

Beräknad amortering -18,8 -20,4 -23,1 -23,6 -24,2

UB lån i Riksgäldskontoret 45,2 49,8 51,7 53,1 53,9

Beräknad räntekostnad 1,0 1,6 1,8 1,8 1,9

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 2,67% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Föreslagen låneram10 utifrån totalbudget,  
inklusive förändringar

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Investeringar som ej ska lånefinansieras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt investeringsbehov 22,8 25,0 25,0 25,0 25,0

9Enligt definition i 5 
kap. 1 § förordnin-
gen (2000:605) om 
årsredovisning och 
budgetunderlag.

10Större förändringar 
ska kommenteras.

11En redovisning ska 
lämnas av det totala 
utgående beloppet 
enligt balansräkning-
ens balanspost. Vidare 
efterfrågas två speci-
fika särredovisningar, 
nyinvesteringar och 
av-skrivningar.

12Inklusive avta-
lade ersättningar vid 
avflyttning före viss 
tidpunkt, då sådan 
beräknas ske, samt 
eventuella återställ-
ningskostnader vid 
avflyttning.

13Beräknas som B/A.

14Enligt förordning 
(2000:605) om 
årsredovisning och 
budgetunderlag, 
dvs. samma summa. 
Kostnader som ingår 
ska redovisas i not.

15Beräknas som C/A.

16Beräknas utifrån 
nollförslaget.

Tabell 8 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler  
enligt nollalternativet (mnkr)

2006 2007 2008 2009 2010

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång 52 215 51 583 51 754 52 754 52 754

 - ökning under året 680 826 1 000 - -

 - minskning under året 312 655 - - -

 - vid årets utgång (A) 51 583 51 754 52 754 52 754 52 754

Förbättringsutgift på annans fastighet11 9,6 13,6 17,1 17,5 14,7

 - nyinvesteringar 1,6 9,0 10,0 8,0 5,0

 - avskrivningar 4,3 5,0 6,5 7,6 7,8

Total årshyra enligt hyresavtal,  
utifrån lokalförsörjningsplan (B)12 67,2 68,8 70,5 72,0 73,1

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)13 1 303 1 329 1 336 1 365 1 386

Lokalkostnader (C)14 72,8 74,9 79,9 82,7 85,1

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)15 1 411 1 447 1 515 1 568 1 613

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader16 17% 18% 18% 18% 16%



21

Budgetunderlag 2008–2010

Högskolan i Borås

Tabell 9 Beräknad budget för avgiftsbelagd  
verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2006

Över-/ 
underskott    

2007

Intäkter   
2008

Kostnader 
2008

Över-/ 
underskott 

2008

Ack. över-/ 
underskott, 
utg. 2008

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren  
Grundläggande högskoleutbildning 
med stödfunktioner -22 0 11 500 11 500 0 -22

Verksamhetsgren  
Forskning och forskarutbildning med 
stödfunktioner eller konstnärligt 
utvecklingsarbete  
med  stödfunktioner 30 0 3 000 3 000 0 30

Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0

Summa 8 0 14 500 14 500 0 8

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -283 -140 250 390 -140 -563

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0

Beräknade övriga inkomster som 
disponeras

57 000 tkr

Beräknade övriga inkomster som inte 
disponeras

0 tkr
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