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1 Vetenskap för profession

Genom målmedvetet och uthålligt kvalitetsarbete 
har Högskolan i Borås utvecklats till ett profile-
rat, dynamiskt och nyskapande lärosäte. Med en 
distinkt verksamhetsidé har lärosätet etablerat en 
bestämd position i det svenska högskoleland- 
skapet. Profilerings- och kvalitetsarbetet har 
skapat goda förutsättningar för att förverkliga 
målet om att utvecklas till ett komplett profes-
sionslärosäte.  

Högskolan i Borås verksamhetsidé innebär att 
utbildning och forskning bedrivs i interaktion 
med näringsliv, kulturliv och offentlig verksam-
het. På vetenskaplig grund sätts det kvalificerade 
yrkeslivets kompetensförsörjning, utvecklingsbe-
hov och problem i fokus. Denna verksamhetsidé 
sammanfattas i devisen Vetenskap för profession, 
som är utgångspunkten för det fortsatta utveck-
lingsarbetet. 

Utbildningen och forskningen vid lärosätet känne-
tecknas av närhet till det omgivande samhället, 
och av att de genererar resultat som förbättrar 
yrkesverksamheter och stärker professionerna. 
Praktikens problem och utvecklingsbehov är 
mångfacetterade. Verksamheten vid professions-
lärosätet präglas därför i hög grad av flerveten-
skaplighet och samarbete över disciplinära grän-
ser. Ett viktigt kännetecken för Högskolan i Borås 
är också strävan att fördjupa samarbetet mellan 
vetenskaplig och konstnärlig verksamhet inom 
relevanta kunskapsfält. 

Genom partnerskap med näringsliv, kulturliv 
och offentlig verksamhet etableras verkningsfulla 
kanaler mellan akademin och det omgivande 
samhället, vilket skapar ett rikligt inflöde av 
samhällsrelevanta forskningsfrågor. Samtidigt 
förbättras förutsättningarna för tillämpning av 
vetenskapliga resultat i yrkeslivets praktiker. 

Vid Högskolan i Borås sammanförs den veten-
skapliga kunskap som akademin traditionellt 
svarar för och den beprövade erfarenhet som 
kontinuerligt utvecklas i professionerna. Genom  
denna kunskapsintegration genereras nya pers-
pektiv inom utbildning och forskning samt i 
professionerna. Till exempel utvecklas lärosätets 
egna pedagogiska kompetens genom närheten till 
yrkeslivet. Högskolan i Borås arbetar med en  
dubbel kvalitetsdimension – forskning och ut- 
bildning ska svara mot både akademins och yrkes-
livets kvalitetskrav.

Eftersom framgångsrikt och mångsidigt professions-
utövande i dagens dynamiska samhälle förutsätter 
ett livslångt lärande, har Högskolan i Borås en 
central uppgift i att vara en arena för fortbildning 
och kompetensutveckling. 

Ett förverkligande av Högskolan i Borås verksam-
hetsidé och ett optimalt utnyttjande av begränsa-
de resurser, förutsätter en tydlig profilering av 
forskning och utbildning. En koncentration mås-
te ske till ett antal strategiskt utvalda områden. 

Profilering och koncentration ska förenas med att 
helheten värnas. Den bredd som högskolans verk-
samhet uppvisar idag, med professionsrelevant 
forskning och utbildning rörande såväl tillväxt-, 
välfärds- som kulturfrågor, ska upprätthållas. En 
bred verksamhet, kännetecknad av hög kvalitet, 
utgör en förutsättning för utvecklandet av nya 
excellenta miljöer och säkerställer tillgången till 
en mångfacetterad flervetenskaplig bas.     
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2 det kompletta 
 professionslärosätet

Högskolan i Borås ska vara ett komplett profes-
sionslärosäte. Innebörden är att lärosätet:

•	 på alla nivåer, från akademiska grundstudier  
till forskarutbildning, tillhandahåller pro-
fessionsinriktad och forskningsanknuten 
utbildning, som håller hög kvalitet, med 
primärt syfte att försörja det kvalificerade 
regionala, nationella och internationella 
arbetslivet med kompetens. Studenter som 
utbildas vid Högskolan i Borås ska ha en hög 
grad av anställningsbarhet.  

•	 inom framförallt ett antal avgränsade områ-
den bedriver forskning som svarar mot såväl 
vetenskapliga kärnvärden som ambitionen 
om tydlig professionsanknytning och sam-
hällsrelevans.  

•	 är en arena för professionalisering. När yrkes-
fält ställs inför tilltagande krav på systematisk 
kunskapsbildning, forskningsanknytning och 
yrkesutövning på vetenskaplig grund, ska det 
kunna leda till att nya utbildningsområden 
etableras på lärosätet. 

•	 är drivande i kunskapsutveckling rörande 
professionsgemensamma utmaningar och i 
utvecklandet av kompetensprofiler som är 
generellt giltiga för olika professioner.  

•	 förmedlar en bildningssyn som förvaltar 
kultur- och lärdomsarvet, och som samtidigt 
är anpassad till Högskolan i Borås verksam-
hetsidé.  

•	 i egenskap av kunskaps- och kompetenscen-
trum fungerar som ett nav i den funktionella 
regionen. Särskilt angelägna är relationerna 
till små och medelstora företag.  

•	 samarbetar internationellt med strategiskt 
utvalda lärosäten som bidrar till att förstärka 
och/eller komplettera högskolans profes-
sionsinriktade forsknings- och utbildnings-
verksamhet.  

•	 utvecklar den fulla innebörden av samver-
kansuppgiften i partnerskap med aktörer i 
det omgivande samhället.  

•	 har en central uppgift i att vara en arena 
för fortbildning och kompetensutveckling, 
eftersom ett framgångsrikt och mångsidigt 
professionsutövande i dagens dynamiska 
samhälle förutsätter ett livslångt lärande.

Genom att vara ett attraktivt lärosäte med ut- 
bildningar som svarar mot såväl studenternas 
efterfrågan som arbetslivets behov och profilerad 
forskning strävar Högskolan i Borås efter att för- 
verkliga det kompletta professionslärosätet. Hög- 
skolan i Borås arbete med att förena idé och prak-
tik – akademi och omvärld – utgör ett viktigt 
bidrag till att öka mångfalden och stärka kvalite-
ten i det nationella forsknings- och utbildnings-
systemet. 

Högskolan i Borås stabila utveckling och goda 
ekonomi skapar förutsättningar för en fortsatt 
utveckling av verksamheten. Ett fullt utvecklat 
professionslärosäte i enlighet med högskolans 
strategi kräver dock anslagsförstärkningar inom 
såväl utbildning som forskning. De resonemang 
och förslag som presenteras i föreliggande budget-
underlag ska ses mot denna bakgrund.
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3 utbildning på grundnivå  
 och avancerad nivå

3.1 ett attraktivt lärosäte med 
hög kapacitet 

Att Högskolan i Borås är framgångsrik i utform-
ningen av sin utbildningsverksamhet, visar sig ex-
empelvis av att den samlade volymen har expan-
derat och söktrycket har varit gott, även under år 
då högskolesektorn som helhet har kännetecknats 
av en vikande trend gällande efterfrågan på högre 
utbildning. Under 2009 ökade söktrycket till 
merparten av utbildningarna vid Högskolan i 
Borås. Speciellt glädjande är att trenden med fler 
sökande till teknik-, ingenjörs- och informatik-
utbildningar förstärkts. Ett tidigare svagt söktryck 
inom dessa utbildningsområden har under de 
senaste åren bytts mot en tydlig ökning när det 
gäller attraktionskraft bland sökande. 

Förutom att studenternas efterfrågan utgör ett 
kvitto på att Högskolan i Borås utbildningar 

håller hög kvalitet har lärosätet genomgående fått 
goda vitsord i Högskoleverkets kvalitetsutvärde-
ringar.  Ett ytterligare bevis för kvaliteten inom 
utbildningsverksamheten är att lärosätet sökt och 
hittills erhållit masterrättigheter inom fem av 
högskolans sex forskningsområden. 

En framgångsfaktor för ett professionslärosäte, är 
att studenter som är examinerade vid Högskolan i 
Borås har en hög grad av anställningsbarhet. Över 
tid hamnar lärosätet i det nationella toppskiktet i 
statistik rörande studenternas anställningsbarhet. 
Det visar att Högskolan i Borås befintliga utbild-
ningsutbud svarar mot studenternas intressen och 
mot samhällets behov.  Efterfrågan från studenter 
på Högskolan i Borås befintliga utbildningar till- 
sammans med ett påtagligt behov i samhället av 
nya professionsinriktade utbildningsprogram 
och kurser, skapar förutsättningar för en fortsatt 
utbyggnad av lärosätets utbildningsverksamhet.
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En viktig del av utbildningsverksamhetens ut-
veckling är etablerandet av nya professionsområ-
den vid Högskolan i Borås. Flera yrkesgrupper står 
i dag inför tilltagande behov av en utbildning som 
kännetecknas av vetenskaplighet och beprövad 
erfarenhet. Dessa nyetableringar kan röra sig både 
om utbildningar som anknyter till befintliga pro-
fessionsområden och om nya verksamhetsinrikt-
ningar. Ett exempel på det senare är att Högskolan 
i Borås under 2010 startar utbildningar inom fältet 
risk och säkerhet. Lärosätet har också beredskap 
för etablering av en akademisk polisutbildning.

Högskolan i Borås ska fortsätta sitt framgångsrika 
arbete med att göra akademiska studier tillgäng-
liga för nya grupper. Professionslärosätesidén, så- 
som den har utvecklats vid högskolan, har hela 
tiden haft ökat deltagande och breddad rekryte-
ring som viktiga inslag. 

Breddad rekrytering handlar om en allmän strä-
van att öka antalet studenter från underrepresen-
terade grupper och att göra högre utbildning till- 
gänglig för yrkesverksamma för att bidra till ett 
livslångt lärande. Vid lärosätet finns en strävan 
att vara nationellt ledande i arbetet med bedöm-
ning av reell kompetens. Mot den bakgrunden 
är det glädjande att Högskoleverket lyfter fram 
Högskolan i Borås som ett föredömligt exempel 
inom detta område.1  

Den ökade efterfrågan från studenterna och 
arbetsmarknadens behov har medfört att Hög-
skolan i Borås under 2009 fortsatt den utbyggnad 
av utbildningsverksamheten som pågått under 
en rad år. Utbyggnaden innebar att Högskolan i 
Borås redovisade ett utfall av helårsstudenter och 
helårsprestationer som medförde att resterande 
anslagssparande om 17 295 tkr nyttjades och att 
det uppstod sparade prestationer motsvarande 
17 362 tkr vid utgången av 2009. Ökningen av 
utbildningsvolymen resulterade i att Högskolan i 

Borås redovisade ett positivt verksamhetsutfall för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå om  
6 392 tkr för 2009. 

Att tillhandahålla utbildning från grundnivå till  
utbildning på forskarnivå inom samtliga av hög- 
skolans professionsområden skulle skapa goda 
förutsättningar för att med bibehållen kvalitet 
kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten. 
Detta är av vikt inte minst för den fortsatta upp-
byggnaden av en kreativ och kritisk högskole-
gemensam miljö som bidrar till att förverkliga 
mål som tvärvetenskaplighet och bildning, och 
skapar goda förutsättningar för att rekrytera till 
forskarutbildningsnivån. 

Genom en utökad utbildningsvolym kan Hög-
skolan i Borås bidra till att stärka den lokala och 
regionala arbetsmarknaden och bidra till en nöd-
vändig strukturomvandling. För att säkerställa en 
sådan utveckling krävs att de 300 högskoleplatser 
lärosätet tilldelats för 2010 och 2011 permanen-
tas. Ett anslag i nivå med planeringsförutsättning-
ar enligt budgetpropositionen för 2010 skulle 
innebära att Högskolan i Borås under perioden 
2011–2013 drastiskt tvingas minska antalet plat-
ser på flertalet av de attraktiva, och för arbetslivet 
relevanta, utbildningarna. Ett långsiktigt höjt tak-
belopp utgör mot denna bakgrund en grundläg-
gande förutsättning för att Högskolan i Borås ska 
kunna fortsätta sin framgångsrika utveckling av 
utbildningsverksamheten och bidra till en hållbar 
regional utveckling (se avsnitt 5).

1Högskoleverket, Reell kom-
petens vid bedömning av be-
hörighet och tillgodoräknanden, 
Högskoleverkets rapportserie 
2009:21 R.
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4 Forskning och utbildning  
 på forskarnivå

Arbetet med att förverkliga det kompletta profes-
sionslärosätet är en systematisk och långsiktig 
kvalitetsutvecklingsprocess. En kärnuppgift i det 
strategiska arbetet med dess successiva förverkli-
gande är att stärka forskningens position på hög- 
skolan, såväl kvalitativt som kvantitativt. Sedan 
2000-talets början har forskningsvolymen vid 
Högskolan i Borås expanderat, vilket visar  att 
utvecklingsarbetet har burit frukt. För 2009 redo- 
visar Högskolan i Borås en tillväxt för forskning-
en om 18 969 tkr i jämförelse med föregående år. 
Störst ökning har skett inom den externt finansi-
erade forskningen. Detta innebar att andelen 
externt finansierad forskning uppgick till 46 % 
för 2009.

Genom en koncentration av resurser har ett antal 
framgångsrika starka forskningsprogram etable-
rats vid lärosätet. Två exempel, som tilldragit sig 
stort nationellt och internationellt intresse, är 
forskningen kring experimentella textilier inom 
Smart Textiles och energi- och hållbarhetsforsk-
ningen inom Waste Refinery. 

4.1 utbildning på forskarnivå
Det enskilt viktigaste målet för Högskolan i 
Borås under perioden är att erhålla rättigheten 
att examinera forskarstuderande inom högsko-
lans forskningsområden. Detta för att säkerställa 
kompetensförsörjningen inom framför allt de 
områden där lärosätet har en nationellt ledande 
roll. I propositionen Ett lyft för tillväxt och innova-
tion (Prop. 2008/09:97) har regeringen öppnat 
möjligheten för högskolor att erhålla rättighet  
att utfärda examina på forskarnivå. Denna forsk- 
ningspolitiska reform skapar möjligheter för 
Högskolan i Borås att ytterligare stärka dessa 
områden.

Med utgångspunkt från den fastställda forsk-
nings- och utbildningsstrategin för perioden 

2009–2012 har ett systematiskt arbete bedrivits 
med syfte att klarlägga inom vilka områden hög-
skolan har gynnsamma förutsättningar att bedriva 
forskarutbildning. För dessa områden gäller att de 
är naturliga enheter med ämnesdelar som i många 
fall stödjer varandra, de är prioriterade och väl in-
tegrerade i högskolans verksamhet och områdena 
har som följd av prioriteringen tilldelats resurser 
som skapar förutsättningar att bedriva forskar-
utbildning. Områdena utmärks av en flerveten-
skaplig ansats och med ambitioner att i relevanta 
fall utveckla tvärvetenskap och starka kopplingar 
till praktiken och en målmedveten strävan att 
åstadkomma en ökad grad av samproduktion. 
Kunskapsutveckling sker genom integration mel- 
lan teori och erfarenhetsbaserad kunskap och 
därigenom sker parallellt utveckling av teoretiska 
modeller, nya landvinningar och god praxis. De 
priorterade områdena är: 

•	Biblioteks-	och	informationsvetenskap
•	Handels-	och	tjänstevetenskap
•	Integrerad	vårdutveckling
•	Lärarutbildning	och	pedagogisk	yrkesverksamhet
•	Resursåtervinning
•	Textil	och	mode	

Högskolan i Borås har för avsikt att erhålla exa-
mensrättigheter på forskarnivå inom samtliga sex 
områden. Inom området Textil och mode ansöks 
om såväl generella som konstnärliga examensrät-
tigheter. 

Områdena bildar tillsammans en stark utbild-
nings- och forskningsmiljö vid högskolan, där 
det finns mycket påtagliga samarbeten mellan 
forskare inom de olika områdena. Ett av dessa 
samarbeten är mellan området Textil och mode 
och området Resursåtervinning. Inom Textil och 
mode finns en forskning som är starkt tillämp-
ningsorienterad och som resulterat i en utveckling 
av nya produkter framförallt inom det av Vinnova 
finansierade forskningsprogrammet Smart Textiles. 
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Inom området Resursåtervinning finns en hög 
teoretisk kompetens rörande simulering och mo-
dellering och egenskaper hos fibrer och polyme-
rer. De två områdena stödjer således varandra och 
skapar garantier för forskning och forskarutbild-
ning av hög kvalitet. Kombinationen teori och 
tillämpning inom det textila fältet skapar en unik 
utbildnings- och forskningsmiljö. 

Andra exempel är kopplingen mellan områdena 
Biblioteks- och informationsvetenskap och Lärar-
utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, där  
bland annat studier av lärande förenar samt rela- 
tionen mellan forskare inom Handels- och 
tjänstevetenskap och managementforskare inom 
området Textil och mode där studier av logistik 
och marknadsföring förenar. Möjligheter till sam-
arbeten kommer att utnyttjas maximalt i syfte att 
höja kompetens och samtidigt vara resurseffektiv. 

Under perioden 2011-2013 gör Högskolan i 
Borås bedömningen att utbildning på forskarnivå 
kan starta och genomföras med befintliga resurser. 
För att utveckla och expandera forskarutbildning-
en med fortsatt hög kvalitet bedöms dock att 
Högskolan i Borås på sikt behöver ökade resurser 
i form av fakultetsmedel. Detta bör kunna ske 
genom den nationella omprioritering av befintliga 
resurser till forskning och utbildning på forskar-
nivå som regeringens modell för kvalitetsbaserad 
tilldelning innebär.
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5 behov av tillväxt och     
 omställning i Västsverige

5.1 en långsiktigt hållbar  
utveckling
Det rådande konjunkturläget i Västsverige präg-
las av krisen för fordonsindustrin, som berör 
underleverantörer i hela Västsverige. För Sju-
häradsbygden, vars näringsliv till stor del består 
av små och medelstora företag, är det därför 
särskilt viktigt att tillse att en ändamålsenlig 
kunskaps- och kompetensutveckling kommer till 
stånd. Högskolan i Borås har beredskap att bidra 
till den strukturomvandling som krävs för en 
hållbar arbetsmarknadsutveckling. Lösningen på 
arbetsmarknadsproblemen är att långsiktigt skapa 
förutsättningar för att bygga upp hållbara alterna-
tiva arbetsmarknader och sysselsättningsområden 
i Västsverige. Detta kräver en satsning på fler 
högskoleplatser som inte enbart fokuserar på att 
lösa den akuta bristen på arbete utan som sker 
under en längre tidsperiod. Högskolan i Borås har 
förmåga och vilja att innovativt bidra till sådan 
långsiktig strukturomvandling.

Den omställningskris som Västsverige genomgår 
aktualiserar tidigare strukturomvandlingar som 
regionen har tvingats genomgå. En rad värde-
fulla erfarenheter av betydelse för samtid såväl 
som framtid finns att göra utifrån 1970-talets 
Tekokris. Den överlevnads- och anpassningsför-
måga som den till Borås och Sjuhäradsregionen 
lokaliserade textilnäringen har uppvisat, tilldrar 
sig europeiskt intresse. I september 2009 besökte 
EU:s STIS:s kommitté Borås för att studera hur 
tekokrisen har vänts till framgång. Borås är ett 
exempel att lära av. 

Den framgångsrika strukturomvandling som 
tekobranschen genomgått är resultatet av hur 
företag kombinerat entreprenörskap, manage-
ment, teknik och design efter att produktionen av 
tekovaror flyttades till länder med lägre produk-
tionskostnader. Genom att satsa på strategier som 
innebar specialisering och nischning har företagen 

varit framgångsrika i att hitta nya marknader för 
produkter som till exempel rullgardiner, viror, 
filter, geotextilier och smarta textilier. Parallellt 
med utvecklingen av tekniska textilier har även 
svensk textil- och konfektionshandel utvecklats. 
Marknaden domineras numera av ett antal stora 
modehandelsföretag som verkar på en internatio-
nell marknad. Exportframgångarna är ett resultat 
av hög kompetens inom såväl design som mode-
logistik och handel. Med företag som exempelvis 
IKEA och Hemtex har Sverige också en betydande 
internationell handel med inredningstextilier. 

Dessa erfarenheter är av betydelse för andra 
näringar, särskilt intressant ter sig den kultur 
av entreprenörskap och den näringslivsstruktur 
baserad på små och medelstora företag som vuxit 
fram efter krisen. Som en del i en satsning på 
hållbar tillväxt i Västra Götalandsregionen vill 
Högskolan i Borås i anslutning till högskolans 
flervetenskapliga forskningsprogram inom textil, 
design, handel och resursåtervinning förstärka 
befintlig verksamhet för att utveckla och stödja 
entreprenörskap och näringsliv med fokus på små 
och medelstora företag. 

En långsiktig satsning inom detta tillväxtområde 
förutsätter även en förstärkning av Högskolan i 
Borås attraktiva utbildningar inom entreprenör-
skap, management, teknik och design. I svaret på 
utbildningsdepartementet förfrågan om lärosätets 
förutsättningar för ett utökat antal högskoleplatser 
argumenterade Högskolan i Borås för ett utökat 
uppdrag med 200 platser. För att säkerställa kom-
petensförsörjningen och bidra till den regionala 
strukturomvandlingen krävs en permanentning av 
dessa platser.  Detta kräver även att antalet helårs-
studenter och helårsprestationer som Högskolan 
i Borås får avräkna inom området design ökar till 
166 platser under perioden 2011–2013. Därutöver 
har Högskolan i Borås kapacitet och beredskap för 
en ytterligare utökning av antalet platser om den 
regionala utvecklingen så kräver. 
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Situationen i Västsverige visar också att ett utökat 
behov av samarbete mellan lärosätena i regionen 
är angeläget. Därför avser Högskolan i Borås att 
under perioden fortsätta undersöka förutsättning-
arna för ett sådant samarbete.

5.2 riktade uppdragsutbild-
ningar och punktinsatser
En nyligen genomförd undersökning av IUC 
Sjuhärad2 och Espira har påvisat ett stort behov 
av kompetensutveckling inom ett flertal centrala 
områden för företagsutveckling. Det rör sig om 
insatser för såväl den enskilde som för företaget. 
För att insatserna ska få önskad effekt för den 
regionala utvecklingen krävs därför att de skräd-
darsys utifrån den enskilde och organisationens 
behov. Högskolan i Borås fungerar, i egenskap av 
kunskaps- och kompetenscentrum, som ett nav i 
regionen. I samarbete med olika partners har läro-
sätet utvecklat ett antal aktiviteter i syfte att öka 
kompetensnivån inom regionens näringsliv och 
förvaltning. Exempelvis genomförs sedan flera år 
tillbaka de så kallade ”Bättrekurserna” vars syfte 
är att effektivisera de organisationer där kursdel-
tagarna är verksamma. Därutöver var Högskolan 
i Borås en av parterna i tre stora ESF-projekt som 
syftade till att kompetensutveckla personal på små 
och medelstora företag i Sjuhäradsområdet. 

För att stödja den regionala utvecklingen har 
Högskolan i Borås beredskap att i samverkan med 
regering, Västra Götalandsregionen och andra 
intressenter med kort varsel starta och bedriva 
behovsrelaterade uppdragsutbildningar och 
fortbildningar.  

2Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad 
AB (IUC Sjuhärad) stödjer utveckling i 
små- och medelstora företag, främst inom 
industrisektorn, genom att bidra till ökad 
konkurrenskraft och tillväxt. 
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6 en självständig högskola

Högskolan i Borås ska vara ett sjävständigt läro-
säte med egen rådighet. Mot denna bakgrund  
välkomnar lärosätet utvecklingen i riktning mot 
förstärkt autonomi för svenska universitet och 
högskolor. En utökad autonomi skulle underlätta 
Högskolan i Borås strävan att i samverkan med 
andra lärosäten, såväl nationellt som internatio-
nellt, fortsätta utvecklingen mot det kompletta 
professionslärosätet.  

Det kompletta professionslärosätet behöver ut- 
veckla nya former för hur utbildning och forsk-
ning kan bedrivas i partnerskap med externa ak-
törer. Minskad regelstyrning och ökad rådighet 
skulle väsentligen förbättra förutsättningarna för 
lärosätets profilerings- och kvalitetsarbete. 

Som ett led i att diversifiera och kvalitetsutveckla 
det svenska utbildnings- och forskningssystemet, 
där lärosäten ges skilda uppdrag, har Högskolan 
i Borås beredskap och viljan att bedriva verksam-

heten under former som bättre harmonierar med 
det kompletta professionslärosätets verksamhets-
idé. 

Detta innebär en självständighet utöver det för-
slag till ökad organisatorisk frihet som nu är ute 
på remiss främst vad gäller möjligheten att ingå 
avtal, bilda bolag, föreningar och andra former av 
gemensamma organ med parter utanför lärosätet 
samt möjlighet till ökad flexibilitet inom befatt-
ningsstruktur och anställningsprocess. 
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7 Sammanfattande      
 bedömning

I föreliggande budgetunderlag har Högskolan i 
Borås visat på styrkan i verksamheten. Med en 
distinkt verksamhetsidé och ett tydligt definierat 
långsiktigt mål har lärosätet etablerat en bestämd 
position i det svenska högskolelandskapet. För att 
fortsätta den gynnsamma utvecklingen och bibe-
hålla den höga kvaliteten satsar högskolan på ett 
flertal utvecklingsområden. Högskolan har bered-
skap och vilja att bidra till den strukturomvand-
ling  som är nödvändig för att skapa en  långsiktig 
hållbar utveckling av arbetsmarknaden i Västsve-
rige. Genom att ta tillvara de erfarenheter som 
finns från 1970-talets tekokris och den omställ-
ningsförmåga som uppvisats i och omkring Borås, 
där Högskolan i Borås varit och är en viktig aktör, 
kan mycket vinnas inför framtiden. Nedan följer 
de mest prioriterade utvecklingsområdena för 
Högskolan i Borås under perioden 2011–2013.

1. Forskarutbildning. Högskolan i Borås har 
styrkan att bedriva forskarutbildning inom läro- 
sätets utvalda områden. Under perioden kan 
genomförande av forskarutbildning ske med be-
fintliga resurser. För att säkerställa en fortsatt ex-
pansion och utveckling av forskarutbildningen 
med fortsatt hög kvalitet bedöms att Högskolan 
i Borås på sikt behöver ökade resurser i form av 
fakultetsmedel. 

2. En permanent ökning av Högskolan i Borås 
takbelopp för 2011–2013 i enlighet med ök-
ningen av 300 högskoleplatser i Budgetproposi-
tionen för 2010. Under förutsättning att resurser 
erhålls kan högskolan bibehålla och utveckla ut- 
bildningsverksamheten mot bakgrund av attrak-
tionskraften i nuvarande utbildningsutbud och en 
långsiktigt hållbar regional utveckling (se tabel-
lerna 5 och 10b). 

3. Utökning av utbildningsutbudet med anled-
ning av situationen på den västsvenska arbets-
marknaden. Högskolan i Borås har kapacitet 

att under 2011-2013 starta utbildningar inom 
områden som visar på stort behov av kvalificerad 
högskoleutbildad arbetskraft för att bidra till den  
strukturomvandling som är nödvändig mot bak-
grund av krisen inom fordonsindustrin. Detta 
förutsätter en ökning med 300 högskoleplatser 
samt att antalet helårsstudenter och helårspresta-
tioner som får avräknas inom utbildningsområdet 
design ökar till 166 (se tabellerna 5 och 10c).

För att ytterligare stödja den regionala utveckling-
en har Högskolan i Borås beredskap att i samver-
kan med regering, Västra Götalandsregionen och 
andra intressenter med kort varsel starta olika 
former av uppdragsutbildningar.  

4. En satsning på forskning för att utveckla 
och stödja entreprenörskap och näringsliv ur ett 
strukturomvandlingsperspektiv. Som en del i en 
satsning på hållbar tillväxt i Västra Götalands-
regionen vill Högskolan i Borås i anslutning till 
högskolans flervetenskapliga forskningsprogram 
inom textil, design, handel och resursåtervinning 
förstärka befintlig verksamhet för att utveckla och 
stödja entreprenörskap och näringsliv med fokus 
på små och medelstora företag (20 Mkr per år).    

Resursförstärkningar i enlighet med ovan angivna 
förslag till utökat uppdrag och satsningar kommer 
att innebära att Högskolan i Borås kan fortsätta 
utveckla lärosätets framgångsrika utbildnings- 
och forskningsverksamhet. En fortsatt satsning på 
Högskolan i Borås utveckling till det kompletta 
professionslärosätet skulle också innebära att 
högskolan kan inta en än mer drivande roll när 
det gäller att diversifiera och kvalitetsutveckla den 
lokala och regionala arbetsmarknaden och det  
svenska utbildnings- och forskningssystemet.
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1 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myndig-
heten i budgetproposition för 
2010 i 2010 års prisnivå. 

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

tabell 1 nollförslag

total budget: 2009 2010 2011 2012 2013

nollförslag (tkr) utfall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 466 774 495 240 496 656 482 738 487 500

Avgifter och andra ersättningar 31 821 28 899 30 500 30 500 30 500

Bidrag 47 713 44 820 50 000 55 500 61 000

Finansiella intäkter 685 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 544 993 569 959 578 156 569 738 580 000

Verksamhetens kostnader

Personal 328 783 374 736 375 500 369 500 370 000

Lokaler 78 738 80 514 82 500 84 500 86 000

Drift/Övrigt 96 993 103 853 110 000 105 000 105 250

Avskrivningar 13 949 20 606 20 000 20 500 18 500

Finansiella kostnader 324 250 250 250 250

Summa kostnader 518 787 579 959 588 250 579 750 580 000

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat 26 206 -10 000 -10 094 -10 012 0
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tabell 2 nollförslag: utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

nollförslag för verksamhetsområde: 2009 2010 2011 2012 2013

utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (tkr)

ufall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag2 

 - takbelopp 427 015 444 134 444 156 428 738 432 000

 - särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 21 904 18 754 20 000 19 500 19 000

Bidrag 8 218 6 954 7 000 6 500 6 000

Finansiella intäkter 683 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 457 820 470 842 472 156 455 738 458 000

Verksamhetens kostnader

Personal 251 987 292 257 290 000 282 000 280 000

Lokaler 71 580 73 190 75 000 76 750 78 000

Drift/Övrigt 74 671 80 595 85 500 80 000 79 000 

Avskrivningar 10 858 16 045 15 000 15 000 12 500

Finansiella kostnader 264 250 250 250 250

Summa kostnader 409 360 462 337 465 750 454 000 449 750

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 48 460 8 505 6 406 1 738 8 250

tabell 3 nollförslag: Forskning och utbildning på forskarnivå

nollförslag för verksamhetsområde: 2009 2010 2011 2012 2013

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) utfall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag3 39 759 51 106 52 500 54 000 55 500

Avgifter och andra ersättningar 9 917 10 145 10 500 11 000 11 500

Bidrag 37 4954 37 866 43 000 49 000 55 000

Finansiella intäkter 2 0 0 0 0

Summa intäkter 87 173 99 117 106 000 114 000 122 000

Verksamhetens kostnader

Personal 76 796 82 479 85 500 87 500 90 000

Lokaler 7 158 7 324 7 500 7 750 8 000

Drift/Övrigt 22 322 23 258 24 500 25 000 26 250

Avskrivningar 3 091 4 561 5 000 5 500 6 000

Finansiella kostnader 60 0 0 0 0

Summa kostnader 109 427 117 622 122 500 125 750 130 250

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -22 254 -18 505 -16 500 -11 750 -8 250

2,3 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myndig-
heten i budgetproposition för 
2010 i 2010 års prisnivå. 

4 Inkluderar det anslag till 
forskning på 6 570 tkr som 
högskolan tilldelades i proposi-
tionen Ett lyft för forskning och 
innovation. Dessa medel erhölls 
från Kammarkollegiet i form av 
ett bidrag. 
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tabell 4: Förändringsförslag

total budget 2009 2010 2011 2012 2013

Förändringsförslag (tkr) utfall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag5 466 774 505 240 541 656 558 988 579 000

Avgifter och andra ersättningar 31 821 28 899 30 500 30 500 30 500

Bidrag 47 713 44 820 50 000 55 500 61 000

Finansiella intäkter 685 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 544 993 579 959 623 156 645 988 671 500

Verksamhetens kostnader

Personal 328 783 374 736 402 000 414 000 430 000

Lokaler 78 738 80 514 87 500 90 250 93 000

Drift/Övrigt 96 993 103 853 111 000 119 000 127 000

Avskrivningar 13 949 20 606 22 500 22 500 21 250

Finansiella kostnader 324 250 250 250 250

Summa kostnader 518 787 579 959 623 250 646 000 671 500

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 26 206 0 -94  -12 0

5 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat 
myndigheten i budgetpropo-
sition för 2010 i 2010 års 
prisnivå. 

6 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myn-
digheten i budgetproposition 
för 2010 i 2010 års prisnivå. 

tabell 5: Förändringsförslag: utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Förändringsförslag för verksamhetsområde: 2009 2010 2011 2012 2013

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) utfall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag6 427 015 444 134 444 156 428 738 432 000

- Permanent tilldelning enligt proposition 09/10:1 0 0 0 21 250 21 500

- Utökning av takbelopp till stöd för regional utveckling 0 10 000 25 000 35 000 50 000

Avgifter och andra ersättningar 21 904 18 754 20 000 19 500 19 000

Bidrag 8 218 6 954 7 000 6 500 6 000

Finansiella intäkter 683 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter 457 820 480 842 497 156 511 988 529 500

Verksamhetens kostnader

Personal 251 987 292 257 315 500 323 250 335 000

Lokaler 71 580 73 190 80 000 82 500 85 000

Drift/Övrigt 74 671 80 595 85 000 90 000 95 000 

Avskrivningar 10 858 16 045 16 500 16 000 14 250

Finansiella kostnader 264 250 250 250 250

Summa kostnader 409 360 462 337 497 250 512 000 529 500

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 48 460 18 505 -94 -12 0
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7 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myndig-
heten i budgetproposition för 
2010 i 2010 års prisnivå. 

8 Enligt definition i 5 kap. 1 § 
förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetun-
derlag.

tabell 6: Förändringsförslag: Forskning och utbildning på forskarnivå 
 

Förändringsförslag för verksamhetsområde: 2009 2010 2011 2012 2013

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) utfall Prognos ber. ber. ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag7 39 759 51 106 52 500 54 000 55 500

- Forskningssatsning för att stödja och utveckla 
entreprenörskap i Västsverige 0 0 20 000 20 000 20 000

Avgifter och andra ersättningar 9 917 10 145 10 500 11 000 11 500

Bidrag 37 4957 37 866 43 000 49 000 55 000

Finansiella intäkter 2 0 0 0 0

Summa intäkter 87 173 99 117 126 000 134 000 142 000

Verksamhetens kostnader

Personal 76 796 82 479 86 500 90 750 95 000

Lokaler 7 158 7 324 7 500 7 750 8 000

Drift/Övrigt 22 322 23 258 26 000 29 000 32 000

Avskrivningar 3 091 4 561 6 000 6 500 7 000

Finansiella kostnader 60 0 0 0 0

Summa kostnader 109 427 117 622 126 000 134 000 142 000

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat -22 254 -18 505 0 0 0

tabell 7: Förslag till låneram

Investeringar i anläggningstillgångar8 
enligt nollalternativet (tkr)

2009 2010 2011 2012 2013

utfall Prognos ber. ber.

IB lån i Riksgälden 36 279 33 960 33 354 38 354 37 854

Beräknad nyupplåning 10 691 20 000 25 000 20 000 20 000

 - varav investeringar i immateriella  
 anläggningstillgångar 365 500 500 500 500

 - varav förbättringsutgifter på annans fastighet 14 905 16 000 20 000 15 000 8 000

Beräknad amortering 13 010 26 606 20 000 20 500 18 500

UB lån i Riksgälden 33 960 33 354 38 354 37 854 39 354

Beräknad räntekostnad 324 250 250 250 250

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,25% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Föreslagen låneram utifrån totalbudget,  
inklusive förändringar 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Investeringar som ej ska lånefinansieras 0 0 0 0 0

totalt investeringsbehov 10 691 20 000 25 000 20 000 20 000
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tabell 8: lokalförsörjning

redovisning av lokaler enligt nollalternativet 
(mnkr)

2009 2010 2011 2012 2013

utfall Prognos ber. ber.

area, kvm lOa, utifrån lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång 52 235 52 235 52 235 52 235 52 235

 - ökning under året

 - minskning under året 1 000

 - vid årets utgång (a) 52 235 52 235 52 235 52 235 51 235

Förbättringsutgift på annans fastighet9 19,9 28,2 38,2 40,4 33,8

 - nyinvesteringar 14,9 16,0 20,0 15,0 8,0

 - avskrivningar 4,4 7,7 10,0 12,8 14,6

total årshyra enligt hyresavtal,  
utifrån lokalförsörjningsplan (b) 70,8 72,0 73,7 74,9 77,0

genomsnittlig hyra (kr/m2 lOa)10 1 355 1 378 1 411 1 434 1 503

lokalkostnader (C)11 78,7 80,5 82,5 84,5 86

genomsnittlig lokalkostnad (kr/m2 lOa)12 1 507 1 541 1 579 1 618 1 679

lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader13 15% 14% 14% 15% 15%

9 Inklusive avtalade ersättningar 
vid avflyttning före viss tid-
punkt, då sådan beräknas ske, 
samt eventuella återställnings-
kostnader vid avflyttning
 
10 Beräknas som B/A.

11 Enligt förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budget-
underlag, det vill säga samma 
summa. Kostnader som ingår 
ska redovisas i not.

12 Beräknas som C/A.

13 Beräknas utifrån nollförslaget.

tabell 9: beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) 

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2009

Över-/ 
underskott    

2010

Intäkter   
2011

Kostnader 
2011

Över-/ 
underskott 

2011

ack. över-/ 
underskott, 
utg. 2011

utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning -42 0 100 100 0 -42

Yrkeshögskolan, KY m.m 138 0 1 000 1 000 0 138

Uppdragsutbildning -244 0 16 000 16 000 0 -244

Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet -102 -100 50 150 -100 -302

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 98 0 1 500 1 500 0 98

Övrigt 0 0 0 0 0 0

tjänsteexport

Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -656 -100 350 450 -100 -856
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tabell 10a: antal helårsstudenter enligt nollalternativet14

lärosätets prognos för antalet helårsstudenter 
fördelade per utbildningsområde

2009 2010 2011 2012 2013

utfall Prognos ber. ber. ber.

Humanistiskt 124 75 77 75 71

Juridiskt 243 121 114 114 105

Samhällsvetenskapligt 1 264 1 199 1 167 1 163 1 126

Naturvetenskapligt 890 839 832 829 814

Tekniskt15 1 244 1 336 1 237 1 246 1 222

Vård 699 679 711 675 679

Medicinskt 267 271 239 275 272

Undervisning 1 049 1 015 993 993 991

Övrigt 661 726 713 713 704

Design 66 66 66 66 66

Summa 6 507 6 327 6 150 6 150 6 050

tabell 10c: Förslag till förändring av antalet helårsstudenter till stöd för regional utveckling 

lärosätets prognos för antalet helårsstudenter 
fördelade per utbildningsområde

2009 2010 2011 2012 2013

utfall Prognos ber. ber. ber.

Humanistiskt 95 75 77 75 71

Juridiskt 232 121 114 114 105

Samhällsvetenskapligt 1 053 1 200 1 200 1 200 1 240

Naturvetenskapligt 825 860 904 940 980

Tekniskt17 1 107 1 336 1 319 1 350 1 350

Vård 642 679 711 682  679

Medicinskt 223 271 272 275 272

Undervisning 1 091 1 015 993 993 1 005

Övrigt 543 726 714 725 732

Design 66 66 96 126 166

Summa 6 507 6 348 6 400 6 500 6 600

tabell 10b: antal helårsstudenter vid permanent tilldelning enligt proposition 09/10:1  

lärosätets prognos för antalet helårsstudenter 
fördelade per utbildningsområde

2009 2010 2011 2012 2013

utfall Prognos ber. ber. ber.

Humanistiskt 124 75 77 75 71

Juridiskt 243 121 114 114 105

Samhällsvetenskapligt 1 264 1 199 1 171 1 163 1 135

Naturvetenskapligt 890 839 882 938 960

Tekniskt16 1 244 1 336 1 276 1 280 1 288

Vård 699 679 711 682 680

Medicinskt 267 271 245 275 275

Undervisning 1 049 1 015 993 993 997

Övrigt 661 726 714 714 723

Design 66 66 66 66 66

Summa 6 507 6 327 6 250 6 300 6 300

14  Nollalternativet innebär 
en överproduktion som 
medför att högskolan har 
sparade prestationer till ett 
värde motsvarande 10 % av 
takbeloppet vid utgången av 
2011. För 2012 innebär det 
att högskolan fortfarande  
beräknar en överproduktion 
om cirka 10 000 tkr.

15, 16, 17 Inom området teknik 
beräknar högskolan att infö-
randet av studieavgifter från 
studenter utanför EES och 
Schweiz medför ett bortfall 
om 250 helårsstudenter från 
och med 2012.
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