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I december 2007 lämnade Högskolan i Borås sin 
forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 
2009-2012 till regeringen. I forsknings- och 
utbildningsstrategin formuleras en rad strategiska 
mål för den aktuella perioden. Föreliggande bud-
getunderlag för 2009-2011 tar sin utgångspunkt 
i dessa mål.

I forsknings- och utbildningsstrategin formuleras 
Högskolan i Borås specifika verksamhetsidé:

Högskolan i Borås ska vara ett nyskapande pro-
fessionslärosäte som i partnerskap med näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet bedriver ut-
bildning och forskning av hög kvalitet och tydlig 
samhällsrelevans.

Den övergripande strategin är att vidareutveckla 
Högskolan i Borås profil som professionslärosäte. 
Med utgångspunkt i verksamhetsidén, som sam-
manfattas med devisen Vetenskap för profession, 
kommer Högskolan i Borås, genom olika typer 
av strategiska insatser, att expandera och utveckla 
högskolans professionsinriktade forskning och 
utbildning. Denna profilering innebär att Hög-
skolan i Borås avser att vara en drivande aktör för 
att diversifiera och kvalitetsutveckla det svenska 
forsknings- och utbildningssystemet. Denna 
övergripande strategiska inriktning svarar mot 
Högskolan i Borås långsiktiga mål att få status 
som professionsuniversitet. 

Idén om ett fullt utvecklat professionslärosäte 
tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås sedan 
lång tid väl utvecklade profil, att bedriva pro-
fessionsinriktad utbildning och forskning i nära 
samarbete med näringsliv, kulturliv och offentlig 

verksamhet. Den grundläggande idén för pro-
fessionslärosätet Högskolan i Borås är att, genom 
ett jämlikt samarbete och fruktbar växelverkan 
med externa aktörer, utveckla såväl den aka-
demiskt grundade kunskapen som den kunskap 
som genereras i professionernas praktik.

I professionslärosätet möts och samverkar veten- 
skapens 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. Genom 
samarbetet etableras nya 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 föränderlig 
omvärld. Sammantaget innebär detta att profess-
ionslärosätet primärt ska förstås som ett kvalitets-
utvecklingsprojekt med stor potential för såväl 
expansion som nyskapande utveckling av utbild-
ningens och forskningens innehåll och former.

Med utgångspunkt i den potential som finns i 
konceptet, utgör den fortsatta processen att fullt 
utveckla Högskolan i Borås som professionsläro-
säte, i enlighet med högskolans forsknings- och 
utbildningsstrategi, det viktigaste målet för period-
en. Det resonemang och de förslag som lämnas 
i detta budgetunderlag ska ses mot bakgrund av 
detta mål. 

1 Vetenskap för profession



�

Budgetunderlag 2009–2011

Högskolan i Borås

2 Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

1Etableringen på
arbetsmarknaden 
– examinerade 
2003/04. 
Högskoleverket. 
Rapport 2007:52R

2 Se exempelvis Hög-
skoleverkets statistiska 
analys 20 november 
2007. 

2.1 En arena för studenternas 
intressen och arbetslivets 
behov
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 nationella 
arbetslivets behov av kvalificerad och högskole-
utbildad arbetskraft. Att Högskolan i Borås svarar 
mot olika professionsområdens kompetensbehov 
visas genom att Högskolan i Borås kontinuerligt 
intar en topposition i de undersökningar som 
genomförs nationellt när det gäller hur väl exam-
inerade studenter lyckas med att etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

Enligt Högskoleverkets senaste undersökning1 
av examinerades etableringsgrad 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 2003-2004 så hade 
studenter från Högskolan i Borås den högsta eta-
bleringsgraden av samtliga lärosäten med allmän 
inriktning. I Högskoleverkets rapport konstateras 
även att högskolans tydligt uttalade ambition att 
underlätta och stimulera studenternas övergång 
från studier till arbetet, sannolikt har haft effekt.

Att utbildningsutbudet också svarar mot stud-
enters intresse visar sig genom att Högskolan i 
Borås, i jämförelse med andra lärosäten, kan 
redovisa ett starkt och kontinuerligt ökande sök- 
tryck till sina utbildningar.2 Det ökande sök-

trycket tillsammans med studenternas anställ-
ningsbarhet utgör kvitton på att högskolans 
arbete med att anpassa och profilera utbild-
ningsutbud, innehåll och pedagogiskt upplägg 
i relation till professionsområdenas behov och 
studenternas intressen har burit frukt. 

Starkast söktryck till högskolans utbildningar 
finns till utbildningar inom vård, textil och 
design samt inom stora delar av lärarutbildnings- 
och ekonomiområdet. 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 utbildningsområden har 
bytts mot en tydlig ökning när det gäller attrak-
tionskraft bland sökande. 

Sammantaget innebär detta att Högskolan i 
Borås under 2007 har fortsatt den kraftfulla 
tillväxt (238 helårstudenter) som har skett under 
en rad år. Detta medför att högskolan trots stora 
strategiska satsningar på såväl forskning som ut-
bildning, finansierade av högskolans myndighets-
kapital, enbart redovisar ett negativt resultat om 
1,5 mkr för 2007. 

Resultatet innebär en förbättring med 6,5 mkr 
i jämförelse med högskolans budget. Vidare 
innebär resultatet att Högskolan i Borås fortsatt 
uppvisar en ekonomi i balans. 2007 års resultat 
betyder att myndighetskapitalet uppgår till 
47,1 mkr. Högskolans gynnsamma och stabila 
ekonomiska situation skapar förutsättningar för 
en fortsatt strategisk utveckling av såväl utbild-
ning som forskning. Ett fullt utvecklat professions-
lärosäte i linje med den strategiska planen kräver 
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dock anslagsförstärkningar för såväl utbildnings- 
som forskningsverksamheten.

Högskolan i Borås har under 2006 och 2007 
prioriterat en långsam, men stabil tillväxt genom 
utveckling av nya programutbildningar. Med 
anledning av det stora antalet nybörjarstuden-
ter som påbörjat programutbildningar under 
2006-2007, prognostiserar Högskolan i Borås 
att nå takbeloppet under 2008 följt av en fortsatt 
ökning av antalet helårstudenter under perioden 
2009-2011. Högskolan vill med detta annon-
sera om en beredskap och stark ambition att åta 
sig ett större utbildningsuppdrag och ett höjt 
takbelopp. En sådan expansion kommer primärt 
att ske inom områden där det finns ett tydligt 
arbetskraftbehov regionalt och nationellt. 

Ytterligare ett strategiskt mål är att högskolans 
uppdrags- och vidareutbildningsinsatser, primärt 
för yrkesverksamma, ska öka. Denna expansion 
kommer huvudsakligen att ske genom att antalet 
utbildningar som bedrivs med flexibla utbild-
ningsformer ska öka. Förutom vidareutbildnings-
insatsernas betydelse för den enskilda individens 
utveckling så utgör de en viktig faktor för region-
ens tillväxt och utveckling.  

Högskolan i Borås har successivt expanderat 
genom att utbildningar inom nya professions-
områden har etablerats. Biblioteks-, lärar-, textil- 
och vårdutbildningar utgör alla exempel på yrkes-
utbildningar som utvecklats till akademiska 
utbildningar på vetenskaplig grund, med direkt 
koppling till högskolans olika forskningsområden. 
Detta har inneburit att Högskolan i Borås har 
utvecklat en tydlig tradition och profil som pro-
fessionslärosäte. Högskolan i Borås avser att  
ytterligare förstärka denna tradition genom ut-
veckling av nya programutbildningar som svarar 
mot arbetslivets behov och inom områden där 
högskolan har förutsättningar att bygga upp 
kompetens. 
 

2.2 Kvalitetsutveckling och 
professionsanknytning av  
Högskolan i Borås utbildnings-
verksamhet
Att Högskolan i Borås kan redovisa såväl ett ökat 
söktryck som en hög andel examinerade stud- 
enter som etablerar sig snabbt på arbetsmark-
naden, utgör tydliga värden på utbildningarnas 
stora attraktionskraft och kvalitativa nivå. Att 
utbildningarna håller en hög kvalitativ nivå har 
under åren också bekräftats genom att Högskole-
verket i sina ämnes- och programutvärderingar 

i flera fall lyfter fram Högskolan i Borås utbild-
ningar som nationellt ledande utbildningsmil-
jöer.3 

Högskolan i Borås strategi att utvecklas som pro-
fessionslärosäte sätter kvalitetsfrågor i centrum. I 
forsknings- och utbildningsstrategin prioriteras 
också det fortsatta arbetet att vidareutveckla 
utbildningarnas kvalitet. Detta ska exempelvis 
ske genom satsningar på vidareutveckling av 
högskolans kvalitetssäkringssystem och genom 
förstärkning av studentinflytandet samt genom 
att fortsatta satsningar på lärarnas ämnesmässiga 
och högskolepedagogiska kompetens prioriteras. 
Ett viktigt led i utbildningarnas forsknings- 
anknytning utgörs av att andelen disputerade 
lärare ökar. Lika viktigt är högskolans strategiska 
inriktning att knyta forskningsverksamheten till 
de områden där Högskolan i Borås har en eta-
blerad utbildningsverksamhet. På detta sätt finns 
en direkt koppling mellan nya forskningsresultat 
och undervisningens innehåll och pedagogiska 
upplägg. Högskolan i Borås mål att ytterligare 
koncentrera forskningsverksamheten till högsko-
lans olika utbildningsområden kommer i detta 
avseende att utgöra en viktig faktor för kvalitets-
utvecklingen. 

En annan sida av utbildningarnas kvalitetsut-
veckling utgörs av Högskolan i Borås arbete att  
vidareutveckla det redan omfattande arbetet att 
kontinuerligt anpassa och profilera utbildnings-
utbud, innehåll och pedagogiskt upplägg i part-
nerskap med professionerna. All utbildning vid 
professionslärosätet kännetecknas av ett inflöde 
av idéer och aktuella problem från arbetslivet 
samtidigt som vetenskapliga kärnvärden bibe-
hålls. Mot denna bakgrund avser Högskolan i 
Borås att, i samarbete med professionsföreträdare, 
utforma kriterier för en professionsmärkning som 
ska visa att utbildningarna svarar mot högt ställda 
krav när det gäller utbildningarnas professions-
anknytning. Detta innebär bland annat att det 
inom alla programutbildningar med professions-
märkning ska finnas etablerade strukturer för 
en systematisk professionsanknytning i form av 
olika typer av mentorskaps- och praktikprogram. 
Vidare ska det inom de professionsmärkta utbild-
ningarna ingå kurser och moment som utvecklar 
studentens generella kompetenser, exempelvis vad 
gäller informations- och kommunikations-
kompetens, kunskaper och förståelse för hållbar 
och internationell utveckling samt entreprenör-
skap.  

Ytterligare ett led i utbildningsverksamhetens 
kvalitetsutveckling utgörs av Högskolan i Borås, 
Borås Stads, Studentkåren i Borås och lokala  
intressenters gemensamma målsättning att 

3Hur har det gått? 
En slutrapport om 
Högskoleverkets kval-
itetsgranskningar åren 
2001-2006. 
Högskoleverket. 
Rapport 2007:31R.
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4Utvärdering av arbetet 
med breddad rekryter-
ing till universitet och 
högskolor. Hög-
skoleverket. Rapport 
2007:43R.

utveckla studentmiljön till en sådan nivå att 
Borås erkänns vara en nationellt ledande student-
miljö. Det redan påbörjade arbetet utgår från ett 
helhetsperspektiv där studentmiljön ska svara 
mot studenternas behov av exempelvis bostäder, 
kulturellt utbud, goda kommunikationer, ett 
rikt studentkårsliv och ändamålsenliga stödfunk-
tioner. Denna ambition innebär också att den 
enskilda studentens engagemang och erfarenheter 
tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas. Bland 
annat ska studenternas formella och reella in-
flytande över sin situation och utbildning stärkas. 

Perspektivet att studentens behov ska stå i cent-
rum för utformningen av den samlade student-
miljön utgör också ett fundament för det fort-
satta arbetet med breddad rekrytering. Högskolan 
i Borås framgångsrika arbete inom detta område 
bekräftades också av Högskoleverkets bedömning 
av de svenska lärosätenas arbete inom området.4 
Högskoleverket menar att Högskolan i Borås tyd-
liga professionsinriktning och systematiska arbete 
för breddad rekrytering har haft positiva effekter 
när det gäller rekrytering av icketraditionella 
studentgrupper och deras inträde i arbetslivet. 
I högskolans forsknings- och utbildningsstrategi 
formuleras det strategiska målet att det redan 
etablerade arbetet inom området ytterligare ska 
förstärkas genom utveckling av system för exem-
pelvis bedömning av reell kompetens och genom 
att vidareutveckla stödfunktioner som har till 
uppgift att stärka studenterna i deras studier och i 
deras inträde i arbetslivet. Till det senare hör, för-
utom professionsinriktade utbildningar på olika 
nivåer, till exempel utveckling av högskolans 
påbörjade arbete med traineeplatser, systematiskt 
arbete för att enkelt kunna komplettera utländska 
examina, en utbyggd karriärservice och kontinuer-
liga alumnundersökningar.

2.3 Professionsinriktad  
masterexamen
I Högskolan i Borås forsknings- och utbildnings-
strategi formuleras målet att utveckla professions-
inriktade masterutbildningar som skapar förut-
sättningar för studentens fördjupade kunskaper 
och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet 
med stöd i vetenskapliga metoder och teorier. 
Utbildningarna ska primärt vända sig till redan 
yrkesverksamma personer som avser att delta i 
utbildningarna som ett led i sin professionella 
utveckling utanför akademin. Den professionsin-
riktade masterutbildningen avser att komplettera 
dagens mer forskningsförberedande masterut-
bildning inom områden där det finns ett tydligt 
behov från arbetslivet när det gäller yrkes-
förberedande utbildning på avancerad nivå. 

I de nya masterutbildningarna ska de yrkes-
specifika delarna kompletteras med generellt 
giltiga professionskunskaper. På så sätt kan stud-
enten erhålla fler karriärsvägar. Genom flexibla 
utbildningsformer, metoder för bedömning av 
reell kompetens och ett pedagogiskt upplägg där 
studentens egen yrkeserfarenhet utgör utgångs-
punkt för studierna, skapas också förutsättningar 
för att utbildningarna blir tillgängliga för nya stud-
entgrupper som vill och kan kombinera studier 
med verksamhet i arbetslivet. Högskolan i Borås 
gör bedömningen att masterexamensrättigheter
enligt ovan nämnda inriktning kräver bedöm-
ningskriterier som inte fullt ut överensstämmer 
med de kriterier som nu används av Högskole-
verket i dess bedömning för beslut om examens-
rättigheter. En professionsinriktad masterexamen
kräver således att Högskolan i Borås ges i upp-
drag att bedriva försöksverksamhet inom detta 
område.

2.4 Prioriterade satsningar och 
konsekvenser med anledning 
av lämnade förslag 
Som Högskolan i Borås har visat i utfall och 
prognoser innebär perioden 2006–2008 att 
högskolan kan uppvisa en kraftfull expansion 
av utbildningsverksamheten. Utöver den rent 
kvantitativa tillväxten innebär expansionen att 
viktiga steg i högskolans strategiska utveckling 
har kunnat tas. I övergripande termer handlar 
denna utveckling om att på olika sätt vidareut-
veckla modeller och metoder för hur utbildning-
en kan utformas i samarbete med arbetslivet för 
att därigenom stärka utbildningarnas kvalitet och 
för att ge nya studentgrupper tillträde till högre 
utbildning inom områden där det finns en stark 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

Nuvarande dimensionering innebär dock att 
högskolan inte fullt ut kan tillgodose regionens 
efterfrågan på högskoleutbildad personal. Inom 
högskolans profilområden finns även ett nation-
ellt och internationellt tryck för en fortsatt ut-
veckling. Enligt högskolans prognoser innebär 
nuvarande utbildningsutbud och dimensionering 
att Högskolan i Borås kommer att nå takbelop-
pet under 2008. Därefter finns möjlighet till en 
relativt stor prestation utöver det i Budgetpropo-
sitionen för 2008 angivna takbeloppet.  

Förslaget till förändring för perioden 2009–2011 
visar att Högskolan i Borås har kapacitet att ex-
pandera under hela perioden (se tabellerna 5 och 
10). Högskolans expansion och utveckling av nya 
programutbildningar under 2006-2008 innebär 
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också en ökning av antalet helårsstudenter som 
får fullt genomslag under 2009-2011. Eftersom 
Högskolan i Borås kan göra en överprestation 
finansierad av högskolans ackumulerade anslags-
sparande under 2008 och 2009 krävs en höjning 
av anslaget senast inför budgetåret 2010. Ett höjt 
anslag skulle innebära att Högskolan i Borås kan 
genomföra flertalet av ovan nämnda strategiska 
utvecklingsprojekt som beskrivits i avsnitt 2.1-
2.2. Ett anslag i nivå med nuvarande planerings-
förutsättningar enligt budgetpropositionen skulle 
innebära att Högskolan i Borås under perioden 
tvingas minska intaget till flertalet av de attrak-
tiva och för arbetslivet relevanta utbildningarna. 

Därutöver välkomnar Högskolan i Borås ett 
särskilt uppdrag för att utveckla nya modeller för 
samverkan och partnerskap inom utbildnings-
verksamheten. Bärande delar av detta koncept 
är att kvalitetssäkra utbildningarna genom att 
utveckla nya former för utbildningarnas arbets-
livsanknytning, bland annat genom att inom 
samtliga längre utbildningar införa handledar-, 
mentorskaps- och praktikprogram där profess-
ionsföreträdare har en aktiv och central roll i 
utbildningarna. Detta finns redan väl utvecklat 
inom lärar- och sjuksköterskeutbildningarna 
och skulle också kunna tillämpas inom andra 
områden. 

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

Inom utbildningsområdet design har högskolan 
i tidigare budgetunderlag äskat om en ökning av 
ersättningstaket för antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer. Designutbildningarna sker 
inom högskolans profilområde textil. I Hög-
skoleverkets bedömning5 av designutbildningar 
som vilar på konstnärlig grund lyfts Högskolan 
i Borås designutbildningar inom textil fram som 
en nationellt ledande utbildningsmiljö. För att 
säkerställa kompetensförsörjningen inom ett för 
Sverige viktigt och expansivt område, föreslår 
Högskolan i Borås att antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer som högskolan får avräkna 
inom området design ökar under perioden 2009-
2011.

För att fullfölja förslaget om professionsinriktade 
masterutbildningar krävs att Högskolan i Borås 
ges möjlighet att utveckla och bedriva utbild-
ningen. Utvecklingen av en professionsinriktad 

masterutbildning kräver enligt Högskolan i Borås
inga extra medel utan kan bedrivas genom om-
prioriteringar under förutsättning att högskolan 
ges rättigheter att bedriva sådan utbildning. 

Inom ramen för Högskolan i Borås uttalade 
ambition att utveckla utbildningar inom nya 
professionsområden vill högskolan markera ett 
starkt intresse för en etablering av en polis-
utbildning. Högskolan i Borås har genom egna 
goda ämnesmässiga och infrastrukturella resurser, 
tillsammans 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. Att 
Polismyndigheten i Västra Götaland i samarbete 
med Polishögskolan har beslutat att under 2009 
förlägga en distansutbildning till Högskolan i 
Borås visar att Högskolan i Borås har synnerligen 
goda möjligheter att bedriva polisutbildning.

5Utvärdering av 
grund- och forskarut-
bildning i design och 
konsthantverk.
Högskoleverket.
Rapport 2007:27R.
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3 Forskning och utbildning på 
forskarnivå

3.1 Forskning
Som Högskolan i Borås beskriver i sin forsknings- 
och utbildningsstrategi så markerar devisen 
Vetenskap för profession samspelet mellan akademi 
och arbetsliv. Samtidigt understryks genom devis-
en att högskolans forskning bedrivs på vetenskap-
lig grund med problematisering, integritet och 
ett kritiskt förhållningssätt som kärnvärden. Ge-
mensamt för Högskolan i Borås forskning är det 
nära samarbetet med aktörer inom specifika 
professionsområden och intresset för att ny 
kunskap förmedlas och nyttiggörs i näringsliv, 
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. 
En växelverkan mellan praktikens och akademins 
kunskapsutveckling skapar potential för nya 
spännande forskningsfält och forskningsrön, till 
stöd för förnyelse och utveckling i professionernas 
praktik. En annan utmärkande egenskap för pro- 
fessionslärosätets forskning är samarbete över 
traditionella ämnesgränser och anläggande av ett 
flervetenskapligt perspektiv på studerade före-
teelser och praktikens mångfacetterade problem. 

Denna forskningsinriktning har på många sätt 
varit framgångsrik. Detta framgår bland annat av
att den totala omfattningen av högskolans forsk-
ning uppvisar en kraftfull tillväxt under en rad år, 
främst genom att de externa medlen har ökat.
Mot denna bakgrund är den övergripande strate-
gin att genom fortsatt profilering, metodutveck-
ling, egna examensrättigheter på forskarnivå 
och skapandet av forskarskolor expandera och 

vidareutveckla Högskolan i Borås professions-
inriktade forskningsverksamhet. Partnerskap och 
forskningens samhällsrelevans är ledord i den 
fortsatta processen att utveckla konkurrenskraftig 
och relevant forskning vid Högskolan i Borås. 

Professionslärosätets förhållningssätt till forsk-
ning och utveckling innebär även att det skapas 
goda förutsättningar för Högskolan i Borås 
prioriterade mål att vidareutveckla sin roll i det 
regionala och nationella innovationssystemet.

3.2 Utveckling av ledande 
forskningsprogram och  
forskningsprofiler
Den ovan nämnda utvecklingen av framgångsrik 
och expansiv forskningsverksamhet baseras på ett 
långsiktigt arbete att utveckla konkurrenskraftiga 
forskningsprogram. Ett viktigt led i detta arbete 
har varit en successiv koncentration av forsknings-
resurserna. Detta arbete ligger fast och kommer 
att ytterligare förstärkas under de kommande 
åren. En aggregering av resurserna innebär att 
merparten av högskolans forskning bedrivs inom 
specifika forskningsområden, alla med stark 
koppling till högskolans utbildningsområden. 

Utöver den forskning som sker inom högskolans 
redan etablerade profilområden, biblioteks- och 
informationsvetenskap samt textil och design, be-
drivs kvalificerad forskning inom områdena vård 
och omsorg, teknik, pedagogiskt arbete samt 
inom ekonomi och informatik. Forskningen ut-
märks av en hög andel externfinansiering samt av 
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att forskarna inom samtliga forskningsområden
ingår i starka nationella och internationella nät-
verk. Därigenom bidrar forskningen till kvalitets- 
säkring av utbildningsverksamheten och till 
utveckling av en samlad och kreativ utbildnings- 
och forskningsmiljö vid Högskolan i Borås. 
Kopplade till respektive områden finns väl ut-
byggda och kvalificerade infrastrukturella resurser 
i form av laboratorier, IT-stöd och informations-
resurser med mera. 

Med utgångspunkt i den strategiska utvecklingen
av forskningsverksamheten så kommer Högskolan
i Borås att prioritera arbetet med att vidareut-
veckla och förstärka ett antal etablerade forsk-
ningsprogram. Dessa har regional och nationell 
förankring och har potential att utvecklas till 
internationellt ledande forskningsprofiler vid 
Högskolan i Borås.

Forskningsprogrammen inbegriper:
• forskning, utveckling, design och specialiserad 

produktion av högteknologiska textila produkt-
er vars utseende och/eller funktion förändras 
utifrån externa stimuli,

• forskning och metodutveckling för förnyelse-
bara bränslen som bioetanol och biogas, till 
exempel hur biologisk och termisk behandling 
av avfall resulterar i produkter med högt föräd-
lingsvärde,

• forskning om informationstjänster och inform-
ationshantering med fokus på lärande/sam- 
arbete samt samdesign av tjänster och produkt-
er i framför allt virtuella miljöer,

• forskning om sociala, politiska och ekonomiska 
villkor för demokrati och delaktighet i lär-

 processer i förskola, skola och samhälle.

Denna prioritering av forskningsresurserna kom-
mer att ske parallellt med att olika kunskaper och 
synsätt på vetenskaplig verksamhet fortsatt kom-
mer att finnas företrädda vid Högskolan i Borås. 
Detta är av central betydelse för utbildningarnas 
kvalitetssäkring och för att den samlade forsk-
ningsmiljön vid Högskolan i Borås förstärks 
samt för att nya problem och fält blir föremål för 
forskning.

Förutom profilering i form av ledande forsknings-
program så karaktäriseras forskningen av det 
förhållningssätt till vetenskaplig verksamhet som 
präglar professionslärosätet Högskolan i Borås. I 
forsknings- och utbildningsstrategin formuleras 
begreppet Integrerad design vilket är en benäm-
ning för ett övergripande förhållningssätt som ska 
vara applicerbart på olika projekt och tillämpbart 
för forskare inom skilda vetenskapsområden och 
med olika vetenskapsideal vid Högskolan i Borås. 

Integrerad design refererar till ett vetenskapligt 
förhållningssätt som innebär utveckling och 
integration av teori och praktik i syfte att uppnå 
djupare förståelse av studerade fenomen och 
problem. Förhållningssättet som följer naturligt 
av verksamhetsidén Vetenskap för profession blir 
på så sätt en utmärkande egenskap och ett tydligt 
kännetecken för Högskolan i Borås forsknings-
verksamhet.

Högskolan i Borås verksamhetsidé innebär vidare 
att forskningssamverkan över organisatoriska och 
ämnesvisa gränser fortsatt kommer att premieras 
och förstärkas. Denna samverkan involverar olika 
forskargrupper vid högskolans institutioner samt 
forskare och andra aktörer i professionerna. Själv-
fallet inbegriper denna samverkan också fortsatt 
utveckling av forskningssamarbete med forskare 
vid nationella och internationella lärosäten samt 
vid forskningsinstitut. Högskolan i Borås nära 
samarbete med SP Sveriges Tekniska Forsknings-
institut och industriforskningsinstitutet IFP 
Research utgör i detta sammanhang exempel på 
samarbetspartner som är av speciell vikt, dels 
genom den forskarkompetens och de laborativa 
forskningsmiljöer som dessa forskningsinstitut 
har och dels genom de kontaktytor mot främst 
näringsliv som de har etablerat. 

3.3 Utbildning på forskarnivå
Som landets ledande lärosäte inom sina profil-
områden har högskolan ett nationellt ansvar för 
områdenas kunskapsutveckling. Högskolan i 
Borås kommer mot denna bakgrund att priori-
tera att erhålla examensrätt för utbildning på 
forskarnivå inom i första hand biblioteks- och 
informationsvetenskap samt textil och design. 
Rätten att examinera på forskarutbildningsnivå 
inom dessa områden framstår som naturlig och 
angelägen. Sveriges största och mest framstående 
forskarutbildningsmiljö inom biblioteks- och 
informationsvetenskap finns redan vid Högskolan 
i Borås. Inom området textil och design saknas en 
nationell utbildning på forskarnivå. 

Egna examensrättigheter inom högskolans profil-
områden utgör en viktig faktor för en nationell 
utveckling av professionsområdena och för den 
forskning och utbildning inom områdena som 
bedrivs i Sverige och internationellt. Högskolan
i Borås mål att få examensrättigheter inom 
dessa för Sverige unika profilområden uppfat-
tar Högskolan i Borås också ligga i linje med de 
förslag som formuleras i betänkandet Resurser för 
kvalitet (SOU 2007:81). 
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Genom samarbete med Göteborgs universitet 
bedrivs idag landets ledande forskarutbildning 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. I 
samverkan med andra universitet och högskolor, 
företrädelsevis i Västra Götaland, ska Högskolan 
i Borås verka för att forskarskolor inom övriga 
av högskolans forskningsområden och ämnen 
etableras.

I linje med vad som ovan angivits (se avsnitt 2.3) 
rörande professionsinriktad masterexamen har 
Högskolan i Borås som mål att kunna etablera 
professionsinriktad doktorsutbildning i form av 
en doktorsskola. Till skillnad från traditionell 
forskarutbildning, som till övervägande del har 
som mål att bidra till en karriär inom akademin, 
ska doktorsutbildningen ses som ett medel för 
att öka antalet disputerade som arbetar utanför 
akademin. Doktorsutbildningen förväntas attra-
hera individer, nationellt och internationellt, som 
önskar utveckla sin professionella förmåga. Dok-
torsutbildningen ansluter till den internationella 
utvecklingen av professionsinriktad forskarutbild-
ning som fått stort genomslag i ett antal länder. 

3.4 Prioriterade satsningar  
och konsekvenser med  
anledning av lämnade förslag 
Högskolan i Borås unika profil och framgångs-
rika forskning inom en rad områden skapar 
förutsättningar för en kraftfull expansion av 
forskningen. En fortsatt gynnsam utveckling av 
forskningsverksamheten fordrar dock att det ges 
finansiella förutsättningar att bedriva angelägen 
och relevant forskningsverksamhet. Det kan 
i detta sammanhang konstateras att de fasta 
forskningsanslagen inte är på den nivån att Hög-
skolan i Borås utvecklingspotential inom olika 
forskningsområden fullt ut tillvaratas. Högskolan 
i Borås äskar därför om en generell höjning av 
anslaget för forskning. 

Vidare önskar Högskolan i Borås erhålla ett 
uppdrag att utveckla en doktorsutbildning i form 
av en doktorsskola. Rättigheter för en doktorsut-
bildning inom högskolans forskningsområden 
skulle stå som nationell modell för utvecklingen 
av en professionsinriktad utbildning på forskar-
nivå.



13

Budgetunderlag 2009–2011

Högskolan i Borås

4 Förändrat regelverk

Högskolan i Borås strategi utgår från en systemat-
isk och jämlik samverkan med näringsliv, kultur-
liv och offentlig verksamhet. För att möjliggöra 
externt inflytande har Högskolan i Borås exempel-
vis valt att ha en bred och omfattande extern 
representation i alla beslutande och rådgivande 
organ. Ett fullt utvecklat professionslärosäte be-
höver dock nya former för hur utbildning och 
forskning kan bedrivas i partnerskap med externa 
aktörer. Dagens regelverk för exempelvis externt 
inflytande i beslutande organ, läraranställningar, 
examensrättigheter och högskolans möjligheter 
att ingå i verksamheter utanför myndigheten 
utgör alla begränsade faktorer för ett lärosäte som 
vill verka i partnerskap med sin omvärld. För att 
förverkliga högskolans strategi krävs ökad auto-
nomi och ett mer flexibelt regelverk.

Mot denna bakgrund formulerar Högskolan i 
Borås i sin forsknings- och utbildningsstrategi 

en tydlig viljeinriktning att vara en drivande 
aktör för att diversifiera och kvalitetsutveckla det 
svenska forsknings- och utbildningssystemet. Ett 
sätt att öka förutsättningarna för en ökad mång-
fald i det svenska utbildningssystemet skulle vara 
att fler högskolor fick drivas i stiftelseform eller i 
andra alternativa associationsformer. Högskolan 
i Borås menar att en sådan reform behöver kom-
bineras med förnyade och förenklade regelverk, 
till stöd för en ökad profilering av det nationella 
högskolesystemet. Ett reformerat regelverk skulle 
innebära ett viktigt steg mot ökad mångfald 
inom utbildnings- och forskningssystemet, där 
olika former av lärosäten ges skilda uppdrag.
Detta skulle leda till en effektiv användning 
av det nationella utbildningssystemets resurser 
samtidigt som attraktionen och konkurrens-
kraften i svensk utbildning och forskning stärks i 
ett internationellt perspektiv.
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5 Sammanfattande bedömning 

Som framgår av föreliggande skrivelse är Hög-
skolan i Borås övergripande målsättning att 
fortsätta det omfattande kvalitetsutvecklings-
arbete som förverkligandet av högskolans verk-
samhetsidé innebär. 

I Högskolan i Borås forsknings- och utbildnings-
strategi formuleras ett antal strategiska mål vars 
syfte är att Högskolan i Borås ska vara ett fullt ut-
vecklat professionslärosäte som i partnerskap med 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet 
bedriver utbildning och forskning av hög kvalitet 
och med tydlig samhällsrelevans. Högskolan i 
Borås uppnådda resultat inom såväl utbildning 
och forskning visar att denna strategiska inrikt-
ning är och har varit framgångsrik. Vidare visar 
uppnådda resultat och nuvarande prognoser att 
det finns en kraftfull potential i Högskolan i 
Borås verksamhetsidé som inte fullt ut har till-
varatagits. För att Högskolan i Borås fullt ut ska 
kunna inta den drivande och progressiva roll i det 
nationella utbildnings- och forskningssystemet 
som högskolan uppfattar att det finns potential 
för äskar Högskolan i Borås därför om medel 
med följande prioriteringsordning:

1. En ökning av högskolans takbelopp för 
2009-2011 med anledning av attraktionskraften 
i nuvarande utbildningsutbud och med anled-
ning av nya planerade programutbildningar (se 
tabellerna 5 och 10). Inom ramen för ett höjt 
takbelopp äskar Högskolan i Borås för en ökning 
av antalet helårsstudenter och helårsprestationer 
som får avräknas inom utbildningsområdet 
design. Detta motiveras av den omfattande verk-
samhet som bedrivs vid Högskolan i Borås inom 
mode- och textildesign.

2. En generell ökning av forskningsanslaget
(10, 20 respektive 30 mkr). 

3. Ett särskilt uppdrag att, i nära samverkan 
med företrädare från arbetslivet, skapa modeller 
för att stärka utbildningars professionsanknyt-
ning (5 mkr per år). 

4. Ett särskilt uppdrag att under en försöks-
period utveckla professionsinriktad doktors-
utbildning inom ramen för en doktorsskola. 
Ett sådant uppdrag skulle innebära att Sverige 
ansluter till den internationella utvecklingen av 
professionsinriktad utbildning på forskarnivå 
(7,5, 10 respektive 15 mkr per år).

Resursförstärkningar tillsammans med angivna 
förslag till speciella uppdrag och försöksverksam-
heter kommer att innebära att Högskolan i Borås 
fortsatt kan utveckla den framgångsrika och pro-
fessionsinriktade utbildnings- och forsknings-
verksamheten. En fortsatt satsning på Högskolan 
i Borås som professionslärosäte skulle också inne-
bära att högskolan kan inta en än mer drivande 
roll när det gäller att diversifiera och kvalitets-
utveckla det svenska utbildnings- och forsknings-
systemet. 
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Tabell 1 Nollförslag

Total budget; 20072 20083 20094 20105 2011

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

Verksamhetens intäkter

Anslag1 402,� 42�,8 449,4 4�4,� 4�0,�

Avgifter och andra ersättningar (A) 28,2 28,� 30,3 32,0 34,0

Bidrag (B) 39,1 42,� 44,8 4�,3 �0,�

Finansiella intäkter 4,8 4,� 4,� 4,� 4,�

Summa intäkter 474,6 503,4 529,0 548,4 549,7

Verksamhetens kostnader

Personal 29�,� 32�,8 339,3 3�3,0 3��,2

Lokaler �4,4 ��,0 �9,0 81,� 83,�

Drift/Övrigt 8�,� 92,4 94,0 9�,2 100,�

Avskrivningar 1�,8 20,0 21,0 22,0 23,0

Finansiella kostnader 1,� 1,� 1,8 1,8 1,8

Summa kostnader 476,1 516,9 535,1 555,5 574,3

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat -1,5 -13,5 -6,1 -7,1 -24,6

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

1 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten i 
budgetproposition för 
2008 i 2008 års pris-
nivå. Vid beräkning 
ska hänsyn tas till ev. 
utnyttjande av under 
tidigare år uppkom-
met anslagssparande.

2 Vid utgången 
av 2007 uppgick 
Högskolan i Borås 
myndighetskapital till 
46,7 mnkr.

3 Inklusive anslags-
sparande 2,2 mnkr.

4 Inklusive anslags-
sparande 13,4 mnkr.

5 Inklusive anslags-
sparande 16,6 mnkr.
Vid utgången av 2010 
uppstår sparade presta-
tioner motsvarande 
9,5 mnkr.
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Tabell 2 Nollförslag: Grundläggande högskoleutbildning

Nollförslag för verksamhetsgren: 2007 20087 20098 20109 2011

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

Verksamhetens intäkter

Anslag� 

 - takbelopp 3��,0 388,8 409,4 423,� 418,3

 - särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 22,� 23,� 24,8 2�,0 2�,3

Bidrag 11,� 10,0 9,0 8,0 �,�

Finansiella intäkter 4,8 4,� 4,� 4,� 4,�

Summa intäkter 406,0 426,9 447,7 462,0 457,6

Verksamhetens kostnader

Personal 240,2 2�3,2 2��,� 288,4 29�,3

Lokaler �2,9 ��,3 ��,4 �9,� 81,�

Drift/Övrigt �8,3 �2,� ��,� �8,1 80,�

Avskrivningar 1�,4 1�,� 18,4 19,4 20,3

Finansiella kostnader 1,� 1,� 1,8 1,8 1,8

Summa kostnader 398,4 430,4 449,6 467,4 481,5

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 7,6 -3,5 -1,9 -5,4 -23,9

Tabell 3 Nollförslag: Forskning och forskarutbildning

Nollförslag för verksamhetsgren: 2007 2008 2009 2010 2011

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

Verksamhetens intäkter

Anslag10 3�,� 39,0 40,0 41,1 42,2

Avgifter och andra ersättningar �,� �,0 �,� �,0 �,�

Bidrag 2�,� 32,� 3�,8 39,3 43,2

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

Summa intäkter 68,6 76,5 81,3 86,4 92,1

Verksamhetens kostnader

Personal ��,� �2,� �2,8 �4,� ��,9

Lokaler 1,� 1,� 1,� 1,8 2,0

Drift/Övrigt 1�,3 19,� 18,� 19,1 20,2

Avskrivningar 2,4 2,� 2,� 2,� 2,�

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

Summa kostnader 77,7 86,5 85,5 88,1 92,8

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -9,1 -10,0 -4,2 -1,7 -0,7

6 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten i 
budgetproposition för 
2008 i 2008 års pris-
nivå. Vid beräkning 
ska hänsyn tas till ev. 
utnyttjande av under 
tidigare år uppkom-
met anslagssparande. 

7 Inklusive anslags-
sparande 2,2 mnkr.

8 Inklusive anslags-
sparande 13,4 mnkr.

9 Inklusive anslags-
sparande 16,6 mnkr.
Vid utgången av 2010 
uppstår sparade presta-
tioner motsvarande 
9,5 mnkr.

10 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2008 i 2008 års 
prisnivå.
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Tabell 4 Förändringsförslag

Total budget 200712 200813 200914 201015 2011

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

Verksamhetens intäkter

Anslag11 402,� 42�,8 4�1,9 �09,� �3�,�

Avgifter och andra ersättningar (A) 28,2 28,� 30,3 32,0 34,0

Bidrag (B) 39,1 42,� 44,8 4�,3 �0,�

Finansiella intäkter 4,8 4,� 4,� 4,� 4,�

Summa intäkter 474,6 503,4 551,5 593,4 624,7

Verksamhetens kostnader

Personal 29�,� 32�,8 3��,0 3��,8 400,9

Lokaler �4,4 ��,0 80,2 83,0 8�,4

Drift/Övrigt 8�,� 92,4 98,8 104,8 111,�

Avskrivningar 1�,8 20,0 21,� 23,1 24,�

Finansiella kostnader 1,� 1,� 1,8 1,8 1,8

Summa kostnader 476,1 516,9 557,5 590,5 624,3

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -1,5 -13,5 -6,0 2,9 0,4

11 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2008 i 2008 års 
prisnivå.

12 Vid utgången 
av 2007 uppgick 
Högskolan i Borås 
myndighetskapital till 
46,7 mnkr.

13 Inklusive anslags-
sparande 2,2 mnkr.

14 Inklusive anslags-
sparande 13,4 mnkr.

15 Inklusive anslags-
sparande 16,6 mnkr.
Vid utgången av 2010 
uppstår sparade presta-
tioner motsvarande 
9,5 mnkr.
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Tabell 5 Förändringsförslag: Grundläggande högskoleutbildning

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2007     2008     200917     201018 201119

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

Verksamhetens intäkter

Anslag1� 3��,0 388,8 409,4 423,� 418,3

- Förslag till förändring av takbelopp 10,0 2�,0

- Särskilt uppdrag att utveckla
modeller för utbildningarnas 
professionsanknytning �,0 �,0 �,0

Avgifter och andra ersättningar 22,� 23,� 24,8 2�,0 2�,3

Bidrag 11,� 10,0 9,0 8,0 �,�

Finansiella intäkter 4,8 4,� 4,� 4,� 4,�

Summa intäkter 406,0 426,9 452,7 477,0 487,6

Verksamhetens kostnader

Personal 240,2 2�3,2 2�9,� 291,4 300,3

Lokaler �2,9 ��,3 �8,3 80,� 82,�

Drift/Övrigt �8,3 �2,� ��,4 �9,0 81,4

Avskrivningar 1�,4 1�,� 18,� 19,� 20,�

Finansiella kostnader 1,� 1,� 1,8 1,8 1,8

Summa kostnader 398,4 430,4 454,6 472,4 486,5

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 7,6 -3,5 -1,9 4,6 1,1

16 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2008 i 2008 års 
prisnivå. 

17 Inklusive anslags-
sparande 2,2 mnkr.

18 Inklusive anslags-
sparande 13,4 mnkr.

19 Inklusive anslags-
sparande 16,6 mnkr.
Vid utgången av 2010 
uppstår sparade presta-
tioner motsvarande 
9,5 mnkr.

20 Förslag till större 
förändringar ska 
redovisas var för sig i 
prioriteringsordning 
med angivande av 
belopp och till vilket 
vetenskapsområde 
det hör. 

Tabell 6 Förändringsförslag: Forskning och forskarutbildning

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2007 2008 2009 2010 2011

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

Verksamhetens intäkter

Anslag20 3�,� 39,0 40,0 41,1 42,2

- Generell ökning av forskningsanslaget 10,0 20,0 30,0

- Särskilt uppdrag att utveckla en 
professionsinriktad doktorsutbildning
inom ramen för en doktorsskola �,� 10,0 1�,0

Avgifter och andra ersättningar �,� �,0 �,� �,0 �,�

Bidrag 2�,� 32,� 3�,8 39,3 43,2

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

Summa intäkter 68,6 76,5 98,8 116,4 137,1

Verksamhetens kostnader

Personal ��,� �2,� ��,� 8�,4 100,�

Lokaler 1,� 1,� 1,9 2,4 2,9

Drift/Övrigt 1�,3 19,� 22,4 2�,8 30,2

Avskrivningar 2,4 2,� 3,1 3,� 4,1

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

Summa kostnader 77,7 86,5 102,9 118,1 137,8

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat -9,1 -10,0 -4,1 -1,7 -0,7
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Tabell 7 Förslag till låneram

Investeringar i anläggningstillgångar21  
enligt nollalternativet (mnkr)

2007 2008 2009 2010 2011

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 4�,2 40,2 4�,1 �0,1 �3,1

Beräknad nyupplåning 13,2 2�,9 2�,0 2�,0 2�,0

 - varav investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 0 3,9 1,0 1,0 1,0

 - varav förbättringsutgifter på annans fastighet 3,2 11,0 11,� 10,9 8,�

Beräknad amortering -18,2 -20,0 -21,0 -22,0 -23,0

UB lån i Riksgäldskontoret 40,2 4�,1 �0,1 �3,1 ��,1

Beräknad räntekostnad 1,� 1,� 1,� 1,9 2,0

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 3,�2% 3,��% 3,��% 3,��% 3,��%

Föreslagen låneram22 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 13,2 25,9 25,0 25,0 25,0

Tabell 8 Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler  
enligt nollalternativet (mnkr)

2007 2008 2009 2010 2011

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång �1 �83 �2 �91 �2 23� �2 23� �2 23�

 - ökning under året 1 108 200

 - minskning under året ���

 - vid årets utgång (A) 52 691 52 236 52 236 52 236 52 236

Förbättringsutgift på annans fastighet23 8,8 12,0 16,0 17,7 17,4

 - nyinvesteringar 3,2 9,2 11,� 9,9 8,4

 - avskrivningar 3,9 �,0 �,� 8,2 8,�

Total årshyra enligt hyresavtal,  
utifrån lokalförsörjningsplan (B)24 74,4 69,9 71,5 73,0 74,5

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)2� 1 412 1 338 1 369 1 398 1 426

Lokalkostnader (C)2� 74,4 77,0 79,0 81,5 83,6

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA)2� 1 412 1 470 1 514 1 564 1 608

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader28 17% 18% 18% 18% 16%

21 Enligt definition i 
5 kap. 1 § förord-
ningen (2000:605) 
om årsredovisning och 
budgetunderlag.

22 Större förändringar 
ska kommenteras.

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

24 Inklusive avtalade 
ersättningar vid 
avflyttning före viss 
tidpunkt, då sådan 
beräknas ske, samt 
eventuella återställ-
ningskostnader vid 
avflyttning.
 
25 Beräknas som B/A.

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

27 Beräknas som C/A.

28 Beräknas utifrån 
nollförslaget.
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Tabell 9 Beräknad budget för avgiftsbelagd  
verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2007

Över-/ 
underskott    

2008

Intäkter   
2009

Kostnader 
2009

Över-/ 
underskott 

2009

Ack. över-/ 
underskott, 
utg. 2009

Uppdragsverksamhet

Verksamhetsgren  
Grundläggande högskoleutbildning 
med stödfunktioner -10 0 10 200 10 200 0 -10

Verksamhetsgren 
Forskning och forskarutbildning 
med stödfunktioner eller 
konstnärligt utvecklingsarbete
med stödfunktioner 98 0 1 �00 1 �00 0 98

Tjänsteexport 0

Summa 88 0 11 700 11 700 0 88

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -423 -140 2�0 390 -140 -�03

Beräknade övriga inkomster som 
disponeras 62 000

Beräknade övriga inkomster som inte 
disponeras 0

Tabell 10 Förslag till förändring av antalet 
helårsstudenter 

Lärosätets prognos för antalet hst fördelade på 
utb.omr.

2008 2009 2010 2011

Prognos Ber. Ber. Ber.

Humanistiskt 9� 92 94 98

Juridiskt 130 13� 144 1�0

Samhällsvetenskapligt 1 1�0 1 1�4 1 188 1 19�

Naturvetenskapligt �19 ��4 �9� 810

Tekniskt 9�� 1 013 1 023 1 023

Vård �1� �3� ��3 ��3

Medicinskt 2�3 2�� 280 29�

Undervisning 1 000 1 000 1 000 1 000

Övrigt �4� �08 �9� 810

Design �� 100 100 100

Summa 5 681 5 900 6 075 6 154
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