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Genom ett målmedvetet och uthålligt idé-, 
profilerings- och kvalitetsarbete har Högskolan 
i Borås uppnått en väl etablerad ställning som 
ett dynamiskt och nyskapande lärosäte. I kraft 
av en distinkt verksamhetsidé och ett unikt 
långsiktigt mål har Högskolan i Borås intagit en 
tydlig position i det svenska högskolelandskapet. 
Verksamhetsidén, som beskrivs utförligt i Hög-
skolan i Borås forsknings- och utbildningsstrategi 
2009-2012, innebär att utbildning och forskning 
bedrivs i systematisk interaktion – partnerskap 
– med företrädare för näringsliv, kulturliv och 
offentlig verksamhet. På vetenskaplig grund sätts 
yrkeslivets kompetensförsörjning, utvecklings-
behov och problem i fokus. En inriktning som 
sammanfattas i högskolans devis Vetenskap för 
profession. Utifrån denna kunskapsideologiska 
bas är Högskolan i Borås på väg att förverkliga 
den långsiktiga målsättningen att utvecklas till ett 
komplett professionslärosäte. 

Högskolan i Borås verksamhetsidé och unika 
vision är ett svar på, inom såväl akademin som 
näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet, 
identifierade behov av ökad samverkan om 
utbildning, forskning och utvecklingsarbete. 
Partnerskapets praktik främjar också kunskaps-
integration. Vid Högskolan i Borås sammanförs, 
i respekt för respektive särart, den vetenskapliga 
kunskap som akademin traditionellt svarar för 
och den beprövade erfarenhet som utvecklas i 
professionerna. Genom denna kunskapsintegra-
tion genereras nya perspektiv inom såväl utbild-
ning som forskning. Av partnerskapets principer 
följer att Högskolan i Borås arbetar med en dub-
bel kvalitetsdimension, det vill säga att forskning 
och utbildning ska svara mot både akademins 
och yrkeslivets kvalitetskrav.

Högskolan i Borås arbete med att utveckla det 
kompletta professionslärosätets idé och praktik 
ska ses som ett viktigt bidrag till att öka mång-
falden och stärka kvaliteten i det nationella forsk-

nings- och utbildningssystemet. Profileringen 
ansluter samtidigt till den kraftfulla utveckling av 
professionsinriktad utbildning och forskning som 
sker internationellt, framförallt i anglosaxiska 
länder men också i Norden. 

Det kompletta professionslärosätet innebär att: 

på alla nivåer, från akademiska grundstudier till •	
forskarutbildning, i partnerskap tillhandahålla 
utbildning som ges med nära anknytning till 
lärosätets forskningsområden och med syfte att 
försörja det kvalificerade regionala, nationella 
och internationella arbetslivet med kompetens. 

inom framförallt ett antal väl definierade •	
områden i partnerskap bedriva forskning som 
svarar mot såväl vetenskapliga kärnvärden som 
ambitionen om tydlig professionsanknytning 
och samhällsrelevans. Eftersom yrkeslivets 
problem är mångfacetterade och flerdimensio-
nella kommer forskningen vid professionsläro-
sätet ofta att arbeta med ett mångvetenskapligt 
perspektiv.

som ett komplement till ett mera traditionellt •	
akademiskt utbud, i partnerskap utveckla och 
bedriva särskilda professionsinriktade master- 
och doktorsutbildningar, kännetecknade av att 
de riktar sig till redan yrkesverksamma personer 
och att de syftar till att vara ett led i dessa per-
soners fortsatta professionella utveckling.

i egenskap av kunskaps- och kompetens- •	
centrum vara ett nav i den funktionella region-
en och i partnerskap utveckla relationer med 
små och medelstora företag och kommuner 
som saknar de resurser som krävs för en egen 
forsknings- och utvecklingsverksamhet.

De resonemang och förslag som presenteras i 
föreliggande budgetunderlag sker mot bakgrund 
av Högskolan i Borås arbete mot att utvecklas till 
ett komplett professionslärosäte. 

1 Det kompletta professions-
lärosätet
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2 Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå

2.1 En framgångsrik högskola
Högskolan i Borås har genom att prioritera starkt 
profilerade utbildningar, som svarar mot såväl 
studenternas intresse som arbetsmarknadens be-
hov, åstadkommit en stabil och kvalitativ tillväxt 
av verksamheten samtidigt som antalet helårs-
studenter inom den högre utbildningen natio-
nellt minskade1. Den genomförda satsningen på 
befintliga och nya programutbildningar innebär 
att Högskolan i Borås i enlighet med tidigare 
prognoser når takbeloppet 2008 och räknar med 
en fortsatt stabil tillväxt av utbildningsvolymen 
under perioden 2009-2012. 

Ett kontinuerligt starkt söktryck till högskolans 
utbildningar visar att utbildningsutbudet svarar 
mot studenternas intresse. Starkast söktryck till 
högskolans utbildningar finns till utbildningar 
inom vård, textil och teknik 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 informatikutbildningar. 
Ett tidigare generellt svagt söktryck inom dessa 
utbildningsområden har under de senaste åren 
bytts mot en tydlig ökning när det gäller attrak-
tionskraft bland sökande.

Att högskolans utbildningsutbud även svarar 
mot olika professionsområdens kompetensbehov 
visas av att Högskolan i Borås under flera år i rad 
tillhört de allra mest framgångsrika lärosätena 
i landet när det gäller att utbilda studenter vars 
kunskaper och kompetens gör att de snabbt får 
arbete efter examen. Enligt Högskoleverkets 
undersökning 20082 intar Högskolan i Borås en 
topposition bland lärosäten med allmän inrikt-
ning när det gäller studenternas etablering på 
arbetsmarknaden. 

Det faktum att Högskolan i Borås kan visa på ett 
stabilt högt söktryck till sina utbildningar i kom-

bination med en hög andel examinerade studen-
ter som snabbt etablerar sig på arbetsmarknaden 
är en indikation på att utbildningarna vid läro-
sätet håller en hög kvalitativ nivå. 

Sammantaget innebär detta att Högskolan 
i Borås under 2008 fortsatt den tillväxt av 
utbildningsverksamheten som pågått under en 
rad år. Tillväxten medför att Högskolan i Borås 
redovisar ett utfall av helårsstudenter och helårs-
prestationer som överstiger takbeloppet med 
14 393 tkr för 2008. Vidare innebär tillväxten 
att Högskolan i Borås inom såväl utbildning 
som forskning redovisar ett verksamhetsutfall på 
6 392 tkr för 2008. Verksamhetsutfallet är en för-
bättring med 19 892 tkr i förhållande till budget 
och innebär att högskolan fortsatt redovisar en 
ekonomi i balans. Resultatet för 2008 innebär att 
myndighetskapitalet uppgår till 52 961 tkr och 
att anslagssparandet minskar till 17 296 tkr. 

Den stabila ekonomiska utvecklingen skapar 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av såväl 
utbildning som forskning. Ett fullt utvecklat 
professionslärosäte i enlighet med högskolans 
forsknings- och utbildningsstrategi kräver dock 
anslagsförstärkningar på såväl utbildning som 
forskning. 

2.2 Vetenskap för profession
Högskolan i Borås fortsätter framgångsrikt den 
inslagna vägen mot att bli det kompletta profes-
sionslärosätet. I samarbete med professionsföre-
trädare såväl regionalt som nationellt och interna-
tionellt genomförs aktiviteter som har som mål 
att ytterligare stärka högskolans utveckling. Som 
ett exempel på ovanstående kan nämnas Högsko-
lan i Borås arbete med att utveckla ett kvalitets-
säkringssystem, professionsmärkning, med målet 
att garantera högt ställda krav när det gäller 
utbildningarnas professionsanknytning. 

1 Högskoleverket, Fortsatt 
minskning av antalet 
studenter under 2007, 
Statistik analys 2008/4.

2 Högskoleverket, Etable-
ring på arbetsmarknaden 
– examinerade 2004/05, 
Rapport 2008:35R.
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Professionsmärkta program garanteras ha en 
etablerad struktur för en systematisk professions-
anknytning exempelvis i form av olika mentor-
skaps- och praktikprogram. Inom varje profes-
sionsmärkt program ska det finnas kurser och 
moment som ger möjlighet för studenterna att 
utveckla sina generella kompetenser. Företrädare 
för professionen är aktivt involverade i planering, 
genomförande och utvärdering.

Högskolan i Borås mål att utbildningsverksam-
heten ska utveckla studenternas anställnings-
barhet ställer krav på att studenterna, förutom 
utbildningsspecifika kunskaper och färdigheter, 
också utvecklar allmänna kompetenser som är 
gemensamma oavsett utbildning. Professions-
märkningen innebär att det, utöver kunskaper 
och kompetenser som anges i högskolelag och 
högskoleförordning, ska ingå kurser och moment 
i programutbildningarna som speglar centrala 
kompetenser för att kunna verka i ett modernt 
arbetsliv och dynamiskt samhälle. En väl utveck-
lad informationskompetens, goda kommunika-
tionskunskaper, ett entreprenörsperspektiv samt 
kunskaper om internationella villkor och en 
förmåga att verka internationellt är alla exempel 
på kompetenser som särskilt prioriteras vid Hög-
skolan i Borås.

Högskolan i Borås har vidare som strategi att 
öka insatserna inom uppdrags- och vidareut-
bildning, primärt för redan yrkesverksamma. 
Ett medel i denna satsning är att öka inslagen av 
flexibla undervisningsformer för att underlätta 
för en stor studentgrupp som vill kombinera ett 
yrkesliv med studier. Detta är inte bara viktigt för 
individerna utan även för hela regionens tillväxt 
och utveckling.

Inom ramen för Högskolan i Borås uttalade 
ambition att utveckla utbildningar inom nya pro-
fessionsområden vill högskolan markera ett starkt 
intresse för en etablering av en polisutbildning. 

Vid högskolan har bland annat för detta ändamål 
etablerats Centrum för Risk, Profession och  
Säkerhet. Inom ramen för centrat avser Högsko-
lan i Borås att under 2010 lansera en kandidatut-
bildning rörande risk och säkerhet. 

Ett annat viktigt steg mot en polisutbildning vid 
Högskolan i Borås är den distansutbildning som i 
partnerskap med polisområde 2 i Västra Götaland 
och med Polishögskolan i Solna som huvudman 
startades under hösten 2008. Bidragande till 
beslutet var Högskolans i Borås satsning på ett 
koncept med inriktningen etnisk mångfald och 
storstadsmiljöer som syftar till att underlätta en 
breddad rekrytering till polisen. Vidare kommer 
Högskolan i Borås under 2009 att genomföra en 
kurs i handledning av blivande poliser som riktar 
sig till redan yrkesverksamma poliser. 

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 yrkesför-
beredande utbildning på avancerad nivå.

I de nya masterutbildningarna ska de yrkes- 
specifika delarna kompletteras med generellt gil-
tiga professionskunskaper. På så sätt kan student-
en erhålla fler karriärvägar. Genom flexibla 
utbildningsformer, metoder för bedömning av 
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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 
studentgrupper som vill och kan kombinera 
studier med verksamhet i arbetslivet. Högskolan 
i Borås gör bedömningen att masterexamensrät-
tigheter enligt ovan nämnda inriktning kräver 
bedömningskriterier som inte fullt ut överens-
stämmer med de kriterier som nu används av 
Högskoleverket i dess bedömning för beslut om 
examensrättigheter.

En professionsinriktad masterexamen kräver 
således att Högskolan i Borås ges i uppdrag att 
bedriva försöksverksamhet inom detta område.

2.4 Prioriterade satsningar 
inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 
Som Högskolan i Borås har visat i utfall och prog-
noser innebär perioden 2006-2008 att högskolan 
kan uppvisa en kraftfull expansion av utbildnings-
verksamheten. Utöver den rent kvantitativa till- 
växten innebär expansionen att viktiga steg i 
högskolans strategiska utveckling har kunnat tas. 
I övergripande termer handlar denna utveckling 
om att på olika sätt vidareutveckla modeller och 
metoder för hur utbildningarna 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 hög-
skolan inte fullt ut kan tillgodose regionens efter-
frågan på högskoleutbildad personal i ett långsik-
tigt perspektiv. Inom högskolans profilområden 
finns även ett nationellt och internationellt tryck 
för en fortsatt utveckling. Högskolans tillväxt och 
utveckling av befintliga och nya programutbild-
ningar under 2006-2008 innebär en ökning av 

antalet helårsstudenter som får fullt genomslag 
under 2009-2012.

Detta medför att Högskolan i Borås har kapa-
citet att expandera under hela perioden. Enligt 
högskolans prognoser innebär nuvarande utbild-
ningsutbud och dimensionering att Högskolan i 
Borås redovisar en prestation för 2009 som leder 
till att högskolans resterande anslagssparande 
kommer att tas i anspråk under 2009 och 2010. 

För att säkerställa en fortsatt utveckling av hög-
skolans ordinarie utbildningsutbud krävs en 
höjning av anslaget senast budgetåret 2010 (se 
tabellerna 5 och 10). Ett anslag i nivå med plane-
ringsförutsättningar enligt budgetpropositionen 
för 2009 skulle innebära att Högskolan i Borås 
under perioden 2010-2012 drastiskt tvingas 
minska antalet platser på flertalet av de attraktiva, 
och för arbetslivet relevanta, utbildningarna. Ett 
höjt takbelopp utgör mot denna bakgrund en 
grundläggande förutsättning för att Högskolan 
i Borås ska kunna fortsätta sin framgångsrika 
utveckling av utbildningsverksamheten i enlighet 
med högskolans strategier och långsiktiga mål. 

Mot bakgrund av det rådande konjunkturläget har 
Högskolan i Borås i dokumentet Västsvensk kraft-
samling – Högskolan i Borås bidrag redogjort för 
högskolans beredskap att i ett kort tidsperspektiv 
utöka utbildningsverksamheten. I samband med 
arbetet genomfördes en analys av högskolans be-
redskap att på kort sikt erbjuda utbildningar inom 
områden som visar på stort behov av kvalificerad 
högskoleutbildad arbetskraft. Under förutsättning 
att ersättning ges har Högskolan i Borås kapacitet 
att öka utbildningsutbudet motsvarande minst 
310 helårsstudenter under vardera 2009 och 2010.

Situationen i Västsverige visar också att ett utökat 
behov av samarbete mellan lärosätena i regionen 
är angeläget av flera skäl. Därför avser Högskolan 
i Borås att under perioden fortsätta undersöka 
förutsättningarna för ett sådant samarbete. 
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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 Högskole-
verkets bedömning av designutbildningar som  
vilar på konstnärlig grund lyfts Högskolan i 
Borås designutbildningar inom textil fram 
som en nationellt ledande utbildningsmiljö. 
Designutbildningarna vid Högskolan i Borås 
är ett utmärkt exempel på utbildningar inom 
ramen för professionslärosätet. Detta innebär att 
utbildningarna är utvecklade i nära samarbete 
med yrkeslivet och att det ur ett arbetsmarknads-
perspektiv råder stor efterfrågan på Högskolan i 
Borås designstudenter. För att säkerställa kompe-
tensförsörjningen inom ett för Sverige viktigt och 
expansivt område, som rönt stor uppmärksam-
het såväl nationellt som internationellt, föreslår 
Högskolan i Borås att antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer som högskolan får avräkna 
inom området design ökar under perioden 2010-
2012.

För att fullfölja förslaget om professionsinriktade 
masterutbildningar krävs att Högskolan i Borås 
ges möjlighet att utveckla och bedriva utbild-
ningarna. 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. 

Slutligen vill Högskolan i Borås markera en 
beredskap att i egen regi bedriva 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.



10

Budgetunderlag 2010–2012

Högskolan i Borås

3 Forskning och utbildning 
på forskarnivå

3.1 Kraftfull tillväxt och nya 
förutsättningar 
Det kompletta professionslärosätet kan beskrivas 
som en systematisk och långsiktig kvalitetsut-
vecklingsprocess. En kärnuppgift i det strategiska 
arbetet med dess successiva förverkligande har 
varit, och är, att förstärka forskningens ställning 
på högskolan, kvalitativt såväl som kvantitativt. 
Sedan 2000-talets ingång har forskningsvolymen 
vid Högskolan i Borås expanderat. Ett särskilt 
kvalitetsmått är att expansionen till stora delar 
har gjorts möjlig genom att lärosätet har attra-
herat externa medel.

Vid Högskolan i Borås bedrivs i dag kvalifice-
rad och angelägen forskning inom ett brett fält 
som täcker in samtliga de professionsområden 
som omfattas av högskolans utbildningsutbud. 
Bredden utgör basen för Högskolans i Borås 
profilerade forskningssatsningar inom ett antal 
prioriterade områden.

Utbyggnaden av forskningskapaciteten genom 
externa medel har under 2008 intensifierats, 
genom att ett flertal större projekt har erhållit 
betydande anslag. Av störst långsiktig betydelse 
är att forsknings- och innovationsprojektet Smart 
Textiles som i mycket stark konkurrens tilldelats 
forskningsmedel av VINNOVA. Smart Textiles 
syftar till att utveckla avancerade och högtekno-
logiska produkter inom ramen för en radikal 
textil förnyelse. Smart Textiles är ett exempel på 
potentialen i partnerskap mellan akademi, forsk-
ningsinstitut, näringsliv och offentlig verksamhet 
och är en modell för framtida centrumbildningar 
för samverkan vid Högskolan i Borås.

Ett förverkligande av förslagen i regeringens 
forsknings- och innovationsproposition om en 
ny modell för tilldelning av resurser, innebär 
en kraftfull procentuell tillväxt av forsknings-
anslagen till Högskolan i Borås och därmed 

förbättrade förutsättningar för uppbyggnaden 
av starka kunskapsmiljöer och för vetenskapliga 
framsteg. Denna förbättrade situation ska sättas i 
relation till att Högskolan i Borås under en rad år 
har signalerat att forskningsanslaget inte varit på 
den nivå att potentialen inom högskolans forsk-
ningsområden fullt ut kunnat tillvaratas. 

Av stor betydelse för det fortsatta arbetet med att 
utveckla Högskolan i Borås som forskningsmiljö 
är forsknings- och innovationspropositionens 
förslag om att göra det möjligt för högskolor att 
söka examenrättigheter på forskarutbildnings-
nivå inom väl definierade forskningsområden. 
Högskolan i Borås ser detta som en kvalitets-
drivande reform som skapar förutsättningar för 
en förbättrad korrespondens mellan högskolornas 
faktiska forskningsresurser och kvaliteter, och 
deras möjligheter till egen rådighet över forskar-
utbildning.

3.2 Profilerad och samman-
hållen forskning 
Det grundläggande kännetecknet för forskningen 
vid Högskolan i Borås kommer till uttryck i 
devisen Vetenskap för profession. Detta innebär en 
strävan efter att samhällsrelevant forskning och 
samarbete med det omgivande samhället enligt 
partnerskapets princip kombineras med tradi-
tionella akademiska normer såsom ett kritiskt 
och problematiserande förhållningssätt samt ett 
värnande av forskningens integritet. 

Högskolan i Borås har ambitionen att kombinera 
en god forskningskapacitet vid lärosätet som hel-
het, med en prioritering av ett antal starka profi-
ler. En tydlig forskningsanknytning är avgörande 
för att upprätthålla och vidareutveckla den goda 
utbildningskvalitet som är ett signum för profes-
sionslärosätet Högskolan i Borås. Profilering i 
meningen koncentration på styrkeområden, är 
också av grundläggande betydelse för att bygga 
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upp kvalitativa miljöer med målet att erhålla 
examensrättigheter för forskarutbildning.

I Högskolan i Borås forsknings- och utbildnings-
strategi 2009-2012 lyfts två profiler särskilt fram, 
som kännetecknas av att de inom sina områden 
är de nationellt ledande kunskapsmiljöerna:  

Bibliotek – informationspraktiker och informa-•	
tionsteknologier 

Textil – design, teknik och management •	

Högskolan i Borås har definierat sex starka forsk-
ningsområden i syfte att söka examensrättigheter:

Biblioteks- och informationsvetenskap•	

Energi- och materialåtervinning•	

Handels- och tjänsteutveckling•	

Pedagogiskt arbete•	

Textil•	

Vårdvetenskap•	

Med utgångspunkt i de nationellt ledande pro-
filerna, de väl definierade forskningsområdena 
samt en tydlig ämnesstruktur, är Högskolan 
i Borås i begrepp att bygga upp två samlande 
forskningsarenor: en med huvudinriktning mot 
tillväxt och en med fokusering på välfärd. Båda 
dessa arenor kännetecknas av tvärvetenskaplighet 
och partnerskap med aktörer i det omgivande 
samhället. Samtliga forskningsområden åter-
finns inom arenorna Välfärd och Tillväxt, vilket 
förstärker kopplingen mellan Högskolan i Borås 
utbildning och forskning. 

Ett viktigt kännetecken för forskningen vid Hög-
skolan i Borås är också den målmedvetna strävan 
att etablera och konsolidera samarbetsytor med 
forskningsinstituten, vilka i förlängningen också 
utgör en kontaktyta mot framförallt näringslivet. 
Av särskild vikt i sammanhanget är Högskolan 

i Borås väl upparbetade samverkan med SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och industri-
forskningsinstitutet Swerea IVF. 

För ett professionslärosäte är det naturligt 
att anlägga ett flervetenskapligt perspektiv på 
utbildning och forskning. Företagandets och 
välfärdssektorns problem är mångfacetterade 
och sällan på ett uppenbart sätt relaterade till 
enskilda akademiska ämnen. Samverkan med det 
omgivande samhällets aktörer har därför väsent-
ligen större utsikter att komma till stånd genom 
forskningsprojekt som överskrider traditionella 
ämnesgränser. Detta framhålls även i regeringens 
forsknings- och innovationsproposition, där det 
konstaterats att svensk forskning i internationell 
jämförelse i otillräcklig utsträckning känneteck-
nas av samarbete mellan olika vetenskapliga 
discipliner. Samtidigt finns det en efterfrågan på 
ett ökat nyttiggörande av forskningens resultat. 
Dessa båda aspekter hänger samman med var-
andra. Målsättningen att i högre grad nyttiggöra 
forskningen är till viss del beroende av att tvär-
vetenskapliga angreppssätt får större genomslag. 

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

3.3 Utbildning på forskarnivå
För att realisera den fulla vetenskapliga och sam-
hälleliga potentialen i verksamhetsidén är det av 
avgörande betydelse att Högskolan i Borås erhål-
ler examensrättigheter på forskarutbildningsnivå 
inom sina prioriterade områden. En livaktig 
doktorandverksamhet i egen regi skulle ytter- 
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ligare utveckla lärosätets starka forskningspro-
gram samtidigt som hela högskolan såsom regio-
nal och nationell kunskapsmiljö skulle genomgå 
en kvalitetshöjning. 

I Högskolan i Borås förestående arbete med 
att erhålla examensrättigheter kommer de väl 
definierade forskningsområden som presenterats 
tidigare att utgöra utgångspunkten. Vad avser 
de väl definierade områdena kan det bli aktuellt 
att söka rättigheter för endera temat som sådant 
eller för ett eller ett par ämnen inom respektive 
tema. Eftersom de sex väl definierade områdena i 
dagsläget har utvecklats olika långt är Högskolan 
i Borås inriktad på ett successivt ansökningsför-
farande.

Av särskild betydelse i perspektiv av högskole-
sektorns samlade utveckling är Högskolan i 
Borås särskilda nationella styrkeområden: textil 
respektive biblioteks- och informationsvetenskap. 
Textilforskningen vid Högskolan i Borås fram-
hålls ofta av externa bedömare som ett exempel 
på ”en nydanande verksamhet med mycket hög 
kompetens inom ett begränsat område”. Inom 
biblioteks- och informationsvetenskap finns vid 
högskolan idag Sveriges mest omfattande och 
främsta forskningsverksamhet, där forskarutbild-
ning genom avtal med Göteborgs universitet 
ingår. 

Som det ledande svenska och nordiska lärosätet 
inom dessa väl definierade områden framstår 
det som naturligt att Högskolan i Borås erhåller 
forskarexamensrättigheter, en sådan utveckling 
vore också viktigt för fältens utveckling inom 
högskolesektorn som helhet. Här finns också en 
tydlig koppling till kunskapsutvecklingen för 
professionerna inom textil- respektive biblioteks- 
och informationsområdet.

Betydelsen av examensrättigheter ska också ses i 
perspektiv av Högskolan i Borås plats i det svens-
ka högskolelandskapet. De forskningsinriktning-
ar som har utvecklats vid lärosätet prioriteras inte 
alltid vid traditionella universitet. En fullskallig 

satsning på forskning inriktad mot näringslivets, 
den offentliga sektorns och kulturlivets profes-
sioner förutsätter att Högskolan i Borås har full 
rådighet över doktorandverksamheten.

3.4 Doktorsskola för  
professionsdoktorer
I linje med sin verksamhetsidé har Högskolan i 
Borås utarbetat en modell för en ny typ av 
forskarutbildning som ska leda fram till en pro-
fessionsinriktad doktorsexamen. Detta arbete har 
skett med förebild i den kraftfulla utvecklingen 
internationellt, framförallt i anglosaxiska länder, 
av så kallade ProfDoc-utbildningar. 

Målsättningen är att de som genomgår den nya 
typen av forskarutbildning ska erhålla synnerli-
gen hög kompetens för att utveckla sin egen och 
andras yrkesutövning inom respektive profes-
sionsområde. 

Vid sidan av den professionsrelaterade målsätt-
ningen syftar utbildningen till att doktoranden 
ska ge ett självständigt, högkvalificerat bidrag till 
den vetenskapliga kunskapsbildningen i form 
av ny forskning och vidareutveckling av tidigare 
vetenskapliga resultat. Högskolan i Borås vill vara 
nationell modell för utveckling av professionsin-
riktad utbildning på forskarnivå. 

Som ett led i denna utveckling har Högskolan i 
Borås, med stöd från VINNOVA, utvecklat ett 
förslag till doktorsutbildning som skulle kunna 
svara mot behovet av spetskompetensutbildning 
bland redan yrkesverksamma individer i offent-
liga organisationer. Etablerandet av en sådan 
professionsinriktad doktorsskola vid Högskolan i 
Borås vore en viktig ingrediens i ett program för 
strategisk utveckling av olika typer av offentliga 
verksamheter.
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3.5 Prioriterade satsningar 
inom forskning och utbildning 
på forskarnivå
Mot bakgrund av denna nulägesbeskrivning är 
det en övergripande strategi att fullt ut tillvarata 
den potential för forskningen som ryms inom det 
kompletta professionslärosätets koncept. Denna 
strategis mål ska realiseras genom värnande av en 
bred forskningsverksamhet, fortsatt profilering, 
utvecklande av samarbetsstrukturer för olika 
forskargrupper, uppbyggande av miljöer för egna 
examensrättigheter på forskarnivå samt etableran-
de av professionsinriktade doktorsskolor. 

Forsknings- och innovationspropositionen 
innebär ökade forskningsresurser till Högskolan 
i Borås. I kombination med en gynnsam extern 
forskningsfinansiering inom högskolans forsk-
ningsområden innebär det att Högskolan i Borås 
har styrkan att ansöka om examensrättigheter 
för forskarutbildning inom dessa väl definierade 
områden. Högskolan i Borås vill poängtera att er-
hållandet av examensrättigheter och utbyggnaden 
av forskarutbildningar kräver ökade resurser. 

Högskolan i Borås har även för avsikt att ansöka 
om medel inom ramen för de strategiska forsk-
ningsområden som pekas ut i forsknings- och 
innovationspropositionen. Inom vårdvetenskap 
avser högskolan att vara huvudsökande och inom 
materialvetenskap, nanovetenskap, energi och 
transportforskning söker högskolan samarbete 
med andra lärosäten.

Inom ramen för Högskolan i Borås förslag till 
en forskarskola för professionsdoktorander har 
högskolan utvecklat en doktorsskola för förvalt-
ningsexperter. Ett genomförande av programmet 
innebär att Sverige ansluter till den internationel-
la utvecklingen av professionsinriktad utbildning 
på forskarnivå.
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4 Sammanfattande bedömning 

Som framgår av föreliggande budgetunderlag är 
Högskolan i Borås övergripande målsättning att 
fortsätta det omfattande kvalitetsutvecklings-
arbete som förverkligandet av högskolans 
verksamhetsidé innebär. I Högskolan i Borås 
forsknings- och utbildningsstrategi formuleras ett 
antal strategiska mål vars syfte är att Högskolan i 
Borås ska vara ett fullt utvecklat professionsläro-
säte 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 inriktning 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 har tillvaratagits till fullo. För att 
Högskolan i Borås fullt ut ska kunna inta den 
drivande och progressiva roll i det nationella 
utbildnings- och forskningssystemet som hög-
skolan uppfattar att det finns potential för äskar 
Högskolan i Borås därför om medel med följande 
prioriteringsordning: 

1. En ökning av högskolans takbelopp för 
2010-2012 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 de-
sign. 

2. Forskarutbildning inom högskolans väl 
definierade områden. Högskolan i Borås har 

styrkan att ansöka om examensrättigheter för 
forskarutbildning inom väl definierade områden. 
Genomförande av forskarutbildning fordrar nya 
resurser och Högskolan i Borås äskar medel för 
att bedriva utbildning på forskarnivå efter pröv-
ningen av examensrättigheter (10 000, 30 000 
respektive 60 000 tkr per år).

3. Kortsiktig utökning av utbildningsutbudet 
med anledning av rådande konjunkturläge. 
Under förutsättning att ersättning erhålls har 
Högskolan i Borås kapacitet att under 2009 och 
2010 starta utbildningar inom områden som 
visar på stort behov av kvalificerad högskoleut-
bildad arbetskraft. 

4. Utveckling och genomförande av en dok-
torsskola för förvaltningsexperter. Ett genom-
förande av doktorsskolan innebär att Sverige 
ansluter till den internationella utvecklingen av 
professionsinriktad utbildning på forskarnivå. 
Medel äskas för genomförande av doktorsskolan 
med start 2010 (3 000, 6 000 respektive 9 000 
tkr).

Resursförstärkningar tillsammans med angivna 
förslag till speciella uppdrag och försöksverk-
samheter kommer att innebära att Högskolan 
i Borås fortsatt kan utveckla den framgångs-
rika och professionsinriktade utbildnings- och 
forskningsverksamheten. En fortsatt satsning på 
Högskolan i Borås som professionslärosäte skulle 
också innebära att högskolan kan inta en än mer 
drivande roll när det gäller att diversifiera och 
kvalitetsutveckla det svenska utbildnings- och 
forskningssystemet.  
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Tabell 1 Nollförslag

Total budget: 2008 2009 2010 2011 2012

Nollförslag (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1,2 439 986 465 500 463 774 472 500 482 500

Avgifter och andra ersättningar 31 379 34 164 35 500 37 000 39 000

Bidrag 33 713 33 889 35 000 37 500 39 500

Finansiella intäkter 5 266 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa intäkter 510 344 538 553 539 274 552 000 566 000

Verksamhetens kostnader

Personal 313 154 348 692 355 500 362 500 370 000

Lokaler 76 757 78 697 80 000 81 000 82 500

Drift/Övrigt 88 485 92 626 94 500 96 500 98 500

Avskrivningar 23 593 17 039 16 500 17 000 17 000

Finansiella kostnader 1 771 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa kostnader 503 760 539 054 548 500 559 000 570 500

Periodens kapitalförändring/
Periodens resultat 6 584 -501 -9 226 -7 000 -4 500

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 2009 i 
2009 års prisnivå. Högskolan 
beräknar att nyttja anslags-
sparande motsvarande 16 021 
tkr och 1 274 tkr för 2009 
respektive 2010.

2 Inklusive den anslagstilldelning 
om 16 000 tkr som högskolan 
erhållit genom regeringens 
proposition Åtgärder för jobb och 
omställning 2008/09:97.
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Tabell 2 Nollförslag: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

Nollförslag för verksamhetsgren: 2008 2009 2010 2011 2012

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (tkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag3,4 

 - takbelopp 400 950 425 741 423 274 431 000 440 000

 - särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 26 592 27 693 29 000 30 500 32 000

Bidrag 9 332 8 199 7 000 6 500 5 500

Finansiella intäkter 5 266 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa intäkter 442 140 466 633 464 274 473 000 482 500

Verksamhetens kostnader

Personal 265 914 274 103 279 500 285 000 291 000

Lokaler 75 565 76 250 77 500 78 500 80 000

Drift/Övrigt 72 198 72 976 74 500 76 000 77 500

Avskrivningar 21 045 13 550 13 000 13 500 14 000

Finansiella kostnader 1 770 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa kostnader 436 492 438 879 446 500 455 000 464 500

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 5 648 27 754 17 774 18 000 18 000

Tabell 3 Nollförslag: Forskning och utbildning på forskarnivå

Nollförslag för verksamhetsområde: 2008 2009 2010 2011 2012

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag5 39 063 39 759 40 500 41 500 42 500

Avgifter och andra ersättningar 4 787 6 471 6 500 6 500 7 000

Bidrag 24 381 25 690 28 000 31 000 34 000

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 68 204 71 920 75 000 79 000 83 500

Verksamhetens kostnader

Personal 47 240 74 589 76 000 77 500 79 000

Lokaler 1 192 2 447 2 500 2 500 2 500

Drift/Övrigt 16 287 19 650 20 000 20 500 21 000

Avskrivningar 2 548 3 489 3 500 3 500 3 500

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader 67 268 100 175 102 000 104 000 106 000

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 936 -28 255 -27 000 -25 000 -22 500

3 Med anslag avses de medel 
som regeringen anvisat myn-
digheten i budgetproposition 
för 2009 i 2009 års prisnivå. 
Högskolan beräknar att nyttja 
anslagssparande motsvarande 
16 021 tkr och 1 274 tkr för 
2009 respektive 2010.

4 Inklusive den anslagstill-
delning om 16 000 tkr som 
högskolan erhållit genom 
regeringens proposition Åt-
gärder för jobb och omställning 
2008/09:97. 

5 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten i 
budgetproposition för 2009 i 
2009 års prisnivå.
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Tabell 4: Förändringsförslag

Total budget 2008 2009 2010 2011 2012

Förändringsförslag (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag6,7 439 986 472 100 504 774 538 500 591 500

Avgifter och andra ersättningar 31 379 34 164 35 500 37 000 39 000

Bidrag 33 713 33 889 35 000 37 500 39 500

Finansiella intäkter 5 266 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa intäkter 510 344 545 153 580 274 618 000 675 000

Verksamhetens kostnader

Personal 313 154 348 692 375 500 403 500 445 000

Lokaler 76 757 78 697 83 500 85 500 89 000

Drift/Övrigt 88 485 92 626 100 500 109 000 120 000

Avskrivningar 23 593 17 039 17 500 18 000 19 000

Finansiella kostnader 1 771 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa kostnader 503 760 539 054 579 000 618 000 675 000

Periodens kapitalförändring/  
Periodens resultat 6 584 6 099 1 274 0 0

6 Med anslag avses de 
medel som regeringen 
anvisat myndigheten 
i budgetproposition 
för 2009 i 2009 års 
prisnivå. Högskolan 
beräknar att nyttja 
anslagssparande mot-
svarande 16 021 tkr 
och 1 274 tkr för 2009 
respektive 2010.

7 Inklusive den 
anslagstilldelning 
om 16 000 tkr som 
högskolan erhållit 
genom regeringens 
proposition Åtgärder 
för jobb och omställning 
2008/09:97. 



18

Budgetunderlag 2010–2012

Högskolan i Borås

Tabell 5: Förändringsförslag: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2008 2009 2010 2011 2012

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag8,9 400 950 425 741 423 274 431 000 440 000

- Förslag till förändring av takbelopp10 0 0 10 000 20 000 30 000

- Kortsiktig utökning av utbildningsutbudet11 0 0 8 000 0 0

Avgifter och andra ersättningar 26 592 27 693 29 000 30 500 32 000

Bidrag 9 332 8 199 7 000 6 500 5 500

Finansiella intäkter 5 266 5 000 5 000 5 000 5 000

Summa intäkter 442 140 466 633 482 274 493 000 512 500

Verksamhetens kostnader

Personal 265 914 274 103 290 500 300 500 318 000

Lokaler 75 565 76 250 80 500 82 000 85 000

Drift/Övrigt 72 198 72 976 77 500 79 500 82 500

Avskrivningar 21 045 13 550 14 000 14 500 15 500

Finansiella kostnader 1 770 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa kostnader 436 492 438 879 464 500 478 500 503 000

Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat 5 648 27 754 17 774 14 500 9 500

8 Med anslag avses de medel som 
regeringen anvisat myndigheten 
i budgetproposition för 2009 i 
2009 års prisnivå. Högskolan 
beräknar att nyttja anslagssparan-
de motsvarande 16 021 tkr och 
1 274 tkr för 2009 respektive 
2010.

9 Inklusive den anslagstilldelning 
om 16 000 tkr som högskolan 
erhållit genom regeringens 
proposition Åtgärder för jobb och 
omställning 2008/09:97. 

10 Förslag till förändring av 
takbeloppet innebär en permanent 
nivåhöjning. 

11 Den kortsiktiga utökningen 
av utbildningsutbudet är en 
engångssatsning.

12 Med anslag avses de medel 
som totalt anvisats myndigheten 
i budgetpropositionen för 
2009 avseende forskning och 
utbildning på forskarnivå i 2009 
års prisnivå. För 2009 och framåt 
bör anslagsmedlen redovisas i 
enlighet med bedömningar i 
propositionen Ett lyft för forskning 
och innovation.

Tabell 6: Förändringsförslag: Forskning och utbildning på forskarnivå 
 

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2008 2009 2010 2011 2012

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag12 39 036 46 359 50 500 51 500 52 500

- Forskarutbildning inom högskolans 
 väl definierade områden 0 0 10 000 30 000 60 000

- Särskilt uppdrag att genomföra och utveckla en 
 förvaltningsdoktorsskola 0 0 3 000 6 000 9 000

Avgifter och andra ersättningar 4 787 6 471 6 500 6 500 7 000

Bidrag 24 381 25 690 28 000 31 000 34 000

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 68 204 78 520 98 000 125 000 162 500

Verksamhetens kostnader

Personal 47 240 74 589 85 000 103 000 127 000

Lokaler 1 192 2 447 3 000 3 500 4 000

Drift/Övrigt 16 287 19 650 23 000 29 500 37 500

Avskrivningar 2 548 3 489 3 500 3 500 3 500

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader 67 268 100 175 114 500 139 500 172 000

Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat 936 -21 655 -16 500 -14 500 -9 500
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Tabell 7: Förslag till låneram

Investeringar i anläggningstillgångar13  
enligt nollalternativet (tkr)

2008 2009 2010 2011 2012

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 40 230 36 279 47 279 45 779 40 779

Beräknad nyupplåning 19 039 27 000 17 500 14 500 14 000

 - varav investeringar i immateriella  
 anläggningstillgångar 4 952 300 300 300 300

 - varav förbättringsutgifter på annans fastighet 4 310 15 500 10 500 7 200 7 000

Beräknad amortering 22 990 16 000 19 000 19 500 19 000

UB lån i Riksgäldskontoret 36 279 47 279 45 779 40 779 35 779

Beräknad räntekostnad 1 771 2 000 2 000 2 000 2 000

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 4,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

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

Investeringar som ej ska lånefinansieras 0 0 0 0 0

Totalt investeringsbehov 19 039 27 000 17 500 14 500 14 000

Tabell 8: Lokalförsörjning

Redovisning av lokaler enligt nollalternativet 
(mnkr)

2008 2009 2010 2011 2012

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång 52 557 52 235 52 235 52 235 52 235

 - ökning under året 394

 - minskning under året 716

 - vid årets utgång (A) 52 235 52 235 52 235 52 235 52 235

Förbättringsutgift på annans fastighet14 9,4 17,1 22,0 21,5 20,0

 - nyinvesteringar 4,3 15,5 10,5 7,2 7,0

 - avskrivningar 3,0 6,0 9,0 9,5 9,0

Total årshyra enligt hyresavtal,  
utifrån lokalförsörjningsplan (B)15 70,1 73,0 74,0 76,0 77,0

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)16 1 342 1 399 1 421 1 447 1 468

Lokalkostnader (C)17 76,8 78,7 80,0 81,0 82,5

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/m2 LOA)18 1 469 1 507 1 532 1 551 1 579

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader19 15% 15% 15% 14% 14%

13 Enligt definition i 5 kap. 1 § 
förordningen (2000:605) om års-
redovisning och budgetunderlag.

14 Enligt balansräkningens 
balanspost. 

15 Inklusive avtalade ersättningar 
vid avflyttning före viss tidpunkt, 
då sådan beräknas ske, samt 
eventuella återställningskostnader 
vid avflyttning
 
16 Beräknas som B/A.

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

18 Beräknas som C/A.

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

Verksamhet Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2008

Över-/ 
underskott    

2009

Intäkter   
2010

Kostnader 
2010

Över-/ 
underskott 

2010

Ack. över-/ 
underskott, 
utg. 2010

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning 0 0 1 000 1 000 0 0

Uppdragsutbildning -599 0 15 000 15 000 0 -599

Biljett- eller programintäkter 0 0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet 0 0 50 50 0 0

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 169 0 1 500 1 500 0 169

Inträde till museum 0 0 0 0 0

Tjänsteexport

Summa 0 0 0 0 0 0

Offentligrättslig verksamhet

Högskoleprovet -550 -140 250 390 -140 -830

Tabell 10: Förslag till förändring av antalet helårsstudenter 

Lärosätets prognos för antalet helårsstudenter 
fördelade per utbildningsområde

2008 2009 2010 2011 2012

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Humanistiskt 95 92 93 93 93

Juridiskt 232 195 195 195 195

Samhällsvetenskapligt 1 053 1 276 1 276 1 268 1 182

Naturvetenskapligt 825 796 791 803 903

Tekniskt 1 107 1 135 1 166 1 202 1 222

Vård 642 686 687 700 720

Medicinskt 223 264 293 289 290

Undervisning 1 091 1 000 1 000 1 000 1 000

Övrigt 543 609 659 684 690

Design 66 66 100 100 100

Summa 5 878 6 119 6 259 6 334 6 395
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