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Tillsammans  
i utmaningar och 

framgångar
MATS TINNSTEN, REKTOR HÖGSKOLAN I BORÅS

När jag tänker tillbaka på år 2021 så har coronapandemin 
åter präglat mycket av högskolans verksamhet. Under vår-
terminen bedrev vi i stort sett all vår verksamhet digitalt 
och på distans. Och det gick förhållandevis bra. Men som 
i alla stora förändringar, har det som gått bra för många 
studenter och medarbetare, varit svårare och inneburit 
större utmaningar för andra. Vi har lärt oss mycket och 
dessa lärdomar ska vi ta med oss.

I slutet av året gick högskolan tillbaka till normalläge, 
men att vår verksamhet någonsin kommer att gå tillbaka 
till så som den var före pandemin, det tror jag inte. Vi 
kallar det för det nya normala. Exakt vad det är vet vi inte, 
men några tendenser jag har noterat är att vi har blivit 
oerhört mycket mer digitalt kompetenta, vi har insett 
att vi inte måste göra en fysisk resa för att ta oss utanför 
Borås, eller för den delen ta emot besök från hela världen, 
och vi har förstått hur viktiga våra sociala relationer på 
arbetsplatsen är. Pandemin går förhoppningsvis mot sitt 
slut, men klimatkrisen är fortfarande rykande aktuell, 
så förhoppningsvis kan vi använda vår nyvunna digitala 
kompetens även till att bidra till en lägre klimatpåverkan.

Samtidigt som vi var som mest begränsade på grund av 
coronapandemin, visade vårterminens ansökningsperiod 
ett ökat söktryck, igen. Det gör mig väldigt glad, att vi ger 
utbildningar som är relevanta och intressanta för våra 
blivande studenter. Under året fick Borås dessutom grönt 
i Sveriges förenade studentkårers (SFS) bostadsrapport 
och högskolans kvalitetssystem för utbildning blev god-
känt. Det är också fantastiskt att nio av tio av våra studen-
ter får jobb inom ett halvår efter examen, det visade årets 
upplaga av rapporten Boråsakademiker. Rapporten visar 
även att våra tidigare studenter känner sig mycket nöjda 
med sin utbildning och har stor användning av utbild-
ningen i sitt nuvarande yrke. Så den student som väljer 
att studera hos oss gör ett mycket bra val av studentstad 
och lärosäte.

Att vi får så fina resultat i mätningar och bedömningar 
är viktigt, för det kan få ännu fler att söka en utbildning 
hos oss. Det behövs nämligen fler. Jag medverkade i en 
debatt om detta ämne i Borås lokaltidning, där ledarskri-
benten menade att högskolor och universitet utbildar 
inom områden där det finns ett överflöd av kompetens.  
I mitt svar belyste jag det faktum, att det finns en risk att 
antalet som har en högskoleutbildning faktiskt inte kom-
mer att täcka arbetsmarknadens behov år 2035. Detta är 
också en anledning till att det känns bra att många vill 
studera hos oss. 

Med det sagt ska vi fortsätta att arbeta för att locka 
fler sökanden. Ett av högskolans mål är att Högskolan i 
Borås ska vara ett attraktivt lärosäte. Vi kommer att satsa 
vidare på att skapa miljöer för lärande-, utbildnings- och 
forskningsmiljöer som gör att studenter och personal vill 
umgås på campus. Samtidigt ska vi också vara en arbets- 

och utbildningsplats som underlättar för flexibilitet, 
digitalisering och distansarbete. 

Under året godkände EU-kommissionen högskolans 
ansökan om att få använda utmärkelsen HR Excellence 
in Research, vilket är ett bevis för att högskolan uppfyller 
EU:s kvalitetsmål för forskare och gör ett bra arbete för 
att stärka forskares villkor och arbetsmiljö. Det är gläd-
jande för oss, för våra forskare är viktiga, deras forskning 
gör skillnad. Vi har starka forskningsmiljöer med gott 
renommé, i Sverige såväl som internationellt, exempelvis 
har ett nytt internationellt forskningsnätverk bildats för 
att utveckla området Resursåtervinning, och det leds av 
Högskolan i Borås. Projektet omfattar än så länge ett 30-
tal länder. 

Coronapandemin gjorde att en del forskning pausades, 
samtidigt som den gav upphov till nya forskningsfrågor. 
Forskare från hela världen undersöker hur pandemin har 
påverkat människors relationer och vardagsliv, där den 
svenska delen av denna jämförande studie projektleds 
från högskolan. Här bedrivs även forskning om hur pan-
demin förändrat konsumtionsmönster och hur vården 
påverkas, för att nämna några exempel. Dessutom bred-
dade vi vår forskning i och med att det nya forsknings-
området Polisiärt arbete inrättades vid Högskolan i Borås. 

Våra forskare behöver höras i samhällsdebatter och 
nyhetsrapportering. Vi som lärosäte bejakar det fria och 
kritiska tänkandet, något som tyvärr fått möta en del mot-
stånd i samhället under året. Många forskare världen över 
har fått ta emot allvarliga hot för att de talat om covid-19 
utifrån sin forskning i media. Det är tyvärr inget nytt, 
utan även andra ämnen som migration, klimat och vaccin 
får vissa individer och grupperingar att vilja tysta forskare. 
Detta gör mig arg, men stärker mig i min övertygelse att 
vi ska jobba ännu hårdare med att värna den öppna och 
respektfulla diskussionen och den akademiska friheten. 

Nu blickar jag framåt mot ett nytt år, där jag hoppas att 
vår verksamhet inte kommer att påverkas lika mycket av 
coronapandemin som de två föregående åren. Jag hoppas 
att vi nu får chansen att ta igen det vi missat, som till 
exempel vårt storslagna evenemang EXIT i fysisk form, 
vår ståtliga akademiska högtid och framför allt alla per-
sonliga, och så viktiga, möten med kollegor och studenter 
i korridorerna på Högskolan i Borås. Om det ändå skulle 
visa sig att pandemin inte släpper sitt grepp om oss, är jag 
trygg i min förvissning att vi kommer att anpassa oss, och 
fortsätta leverera utbildning, forskning 
och samverkan med vårt omgivande 
samhälle av högsta kvalitet. 

MATS TINNSTEN,
REKTOR, HÖGSKOLAN I BORÅS
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I dag har Studentkåren i Borås 
101 engagerade i studentfrågor, 
varav 69 studentrepresentanter 
inom de centrala organen inom  
högskolan och dess akademier.  
Studentkåren hade som mest  

850 medlemmar.

Ännu ett år  präglat 
av pandemi
Efter årsskiftet 2020/2021 fortsatte antalet sjuka i corona 
att stiga i samhället och en återgång till det ”normala” fick 
vänta. Under hela våren låg Högskolan i Borås kvar i gult 
läge (högskolan använde färgerna grönt, gult och rött för 
att beskriva nivåer av åtgärder som var aktuella för att för-
hindra smittspridning), vilket vi på Studentkåren i Borås 
valt att efterfölja. Detta har inneburit distansstudier för 
alla studenter och att många studenter ännu inte fått kom-
ma till campus och då heller inte fått träffa och lära känna 
sina kurskamrater.

Under våren 2021 hade studenterna som i vanliga fall 
skulle varit på campus utfört större delen av sina studier  
i sina lägenheter och studentrum i nästan ett helt år. Både 
den fysiska och psykiska hälsan hos studenter fick sig en 
törn vilket är något som syntes tidigt under  pandemin. 
För att fortsatt kunna erbjuda studenter ett socialt sam-
manhang anordnade studentkåren under hösten 2020 
hangouts där de fick möjlighet att träffas digitalt. Detta 
fortsatte även in på 2021 med en handfull engagerade 
studenter. Studentkårens styrelse tillsammans med 
sektionerna höll i allt från plugghäng till lunchhäng och 
quiz- och spelkvällar.

I mars 2021 publicerade Universitets kanslersämbetet 
ett PM, där man sammanfattade studenternas studiemiljö 
efter omställningen till distansutbildning vår terminen 
2020. Många studenter redogjorde för försämrad studie-
miljö, framförallt den studiesociala miljön påverkades 
negativt. Att hålla motivationen uppe blev en utmaning 
för många, vilket i kombination med en känsla av ensam-
het och isolering var mycket påfrestande för mångas 
psykiska hälsa. 

Vårens introduktion följde samma upplägg som hösten 
2020, med ett varmt, digitalt välkomnande av de nya 
stu denterna. Istället för den traditionsenliga pubrundan 
bjöds Borås pubar in för att presentera sig digitalt och de 
skickade med studenterna en önskan om att kunna ses 
fysiskt och säkert i framtiden. Zoom är bra för mer än 
föreläsningar så en quizkväll genomfördes i det digitala 
verktyg som snart skulle komma att bli en trogen följe-
slagare för alla nya studenter. Veckan avslutades med  
en digital cookalong och sittning som alla kunde delta  
i hemifrån. 

Efter vår kommer sommar och efter lite sol och bad 
var det återigen dags att hälsa nya studenter välkomna 
till Högskolan i Borås. Efter månader av ovisshet stod 
det äntligen klart att det kunde bli en introduktion med 
 fysiska inslag. En hybridintroduktion arrangerades för att 
dra igång hösten med en förinspelad rundvandring som 
under hösten varit behjälplig i studenternas återgång till 
campus. Hybridvarianten av introduktionen följde hög-
skolans huvudregel för pandemiläget ”digitalt när det går, 
campus när det behövs”. Introduktionen tog fokus på ge-
menskap och vikten av kontakten med andra människor. 
Det blev en del dagar som studenterna, tillsammans med 
sina faddrar, spenderade i stadens parker med grill, lekar 
och allmänt umgänge. Dessa dagar parerades med digitala 
event så som cookalong och quizkvällar.

Med en ny styrelse på Studentkåren i Borås flyttades 
uppdraget som huvudstuderandeskyddsombud till vice 
ordförande som gavs bättre förutsättningar att driva ett 
mer proaktivt arbete. Ett extra fokus har lagts på rekry-
tering av lokala studerandeskyddsombud. Genom tätare 
kommunikation inom högskolans skyddsorganisation 

med huvudstuderandeskyddsombud har högskolans 
arbete med studenternas arbets- och studiemiljö blivit 
tydligare. Vikten av en bra arbetsmiljö för studenter 
är stor eftersom arbetsmiljön har direkt påverkan på 
lyckade studieresultat. Således var skapandet av nya 
högskolegemensamma arbets- och studiemiljömål för 
2022–2024 som Högskolan i Borås driver en väg till att 
tydligare skriva fram studenternas arbetsmiljö i hög-
skolans arbetsmiljöarbete. Under året har även Sveriges 
Förenade Studentkårer flyttat fram sina positioner med 
att driva vikten av ett starkt studerandeskyddsombuds 
arbete genom att bilda ett nationellt nätverk.

Den 29 september kom beskedet att högskola, kår och 
studenter skulle förbereda sig för en återgång till ett mer 
normalt läge, för många studenter blev detta deras första 
inblick i studentlivet utanför zoomrummen. Även om 
många studenter redovisat en uppsjö av nya problem har 
även omställningen inneburit positiva förändringar för 
en del, så som ökad flexibilitet och möjlighet att studera 
mer effektivt, färre resor och mer undervisningsmaterial 
digitalt. I efterdyningarna av coronapandemin behöver 
vi se till att ta hand om varandra och se till att bibehålla 
de verktyg vi lärt oss nyttja under det gånga året sam-
tidigt som vi måste blicka framåt. Mitten av terminen 
kom med ett campus fyllt av entusiastiska studenter, 
men inte långt därefter kom nyheter om nya varianter av 
viruset. En återgång till ett läge med restriktioner ser vi 
på studentkåren som förödande för många studenter och 
deras hälsa vilket vi tror kommer resultera i att en del 
tyvärr väljer att hoppa av sina studier.

STUDENTINFLYTANDE
Studentinflytande är en brinnande fråga för Studentkåren 
i Borås och för studentkårer över hela landet. 

Det senaste året har man kunnat observera en tydlig 
trend av att allt färre studenter väljer att engagera sig i 
utbildningsbevakning. Men under hösten har vi sett ett 
uppsving av engagerade studenter vilket vi ser har att 
göra med att vi äntligen har möjligheten att träffas igen. 
Högskolan i Borås, likt andra lärosäten, har kvalitets-
säkringssystem som kräver att det finns insatta och intres-
serade studenter som bidrar med ett studentperspektiv. 
Avsaknaden av studentrepresentanter gör att studenterna 
går miste av möjligheten att påverka och säkerställa 
relevansen i sin utbildning och stärka sin konkurrens på 
arbetsmarknaden. Vi går in i 2022 med fortsatta förhopp-
ningar om studenters engagemang. 

EBBA BRITMER
ORDFÖRANDE,

STUDENTKÅREN I BORÅS
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– året i korthet
2021

ÅRET MED CORONAPANDEMIN
Året inleddes med att högskolans verksamhet bedrevs 
digitalt och på distans. Endast vid synnerliga skäl beviljade 
rektor undantag från detta. Årliga event ställdes in eller 
gjordes om till digitala varianter. Under den här perioden 
gick nästan alla utbildningar på distans, vilket fungerade 
förhållandevis bra. Den 14 juni gick högskolan över till 
huvudregeln ”distans när det går, campus när det behövs”. 
Det innebar att viss verksamhet återigen kunde bedrivas 
från campus, med anpassningar och prioriteringar. Till 
exempel genomfördes introduktionen av nya studenter 
vid höstterminens start i ett hybridformat med många 
digitala moment blandat med en del fysiska.

I november återgick högskolan till normalläge, efter 
en månads successiv återgång. Det nya normala innebar 
dock en del anpassningar för vissa delar av verksamheten. 
Framförallt har pandemin medfört nya stödfunktioner för 
att främja digitaliseringen av högskolans utbildningar och 
bidragit till ett ökat behov av flexibla arbetsformer.

SÖKTRYCKET TILL HÖGSKOLAN FORTSÄTTER  
ATT ÖKA 
Antalet som ansökte om att börja studera till hösten 2021 
ökade med 19,8 procent jämfört med förra året. Totalt 
sökte nästan 25 000 personer en kurs eller ett program  
vid Högskolan i Borås. 

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET GODKÄNDE 
HÖGSKOLANS ARBETE MED KVALITETSSÄKRING
Under året slutförde Universitetskanslersämbetet sin 
granskning av Högskolan i Borås system för att säkerställa 
och utveckla kvaliteten på utbildning. Efter granskningen 
bedömde Universitetskanslersämbetet att högskolans 
kvalitetssäkringsarbete för utbildning nu håller hög 
kvalitet. 

POLISUTBILDNINGEN – EN FORMIDABEL SUCCÉ
Under 2021 var söktrycket till polisutbildningen i Borås det 
högsta i landet och studenternas efterfrågan resulterade i 
att antalet antagna studenter ökade till 192 studenter varje 
termin, varav 96 på distans. Det gör distansutbildningen i 
Borås till den största i landet. Framgångarna har inte gått 
vare sig regeringen eller rikspolischefen obemärkt förbi. 

Inrikesministern uttalade sig i samband med ett besök 
under året i termer av att polisutbildningen i Borås är en 
formidabel succé. 

LÄROSÄTEN I  VÄST SIGNERAR ÖVERENSKOMMELSE 
OM FÖRDJUPAT SAMARBETE
I mars 2021 signerade rektorerna för Chalmers tekniska 
högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Hög-
skolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University 
en överenskommelse om allianssamarbete. Samarbetet 
benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvalite-
ten och mångfalden i parternas verksamhet.

LÄSFORSKNING FÅR STOR SPRIDNING
Högskolans experter kring läsning har figurerat flitigt i 
media under året. Det har handlat om att allt färre barn 
läser men även om att män läser betydligt mindre än 
kvinnor. Rapporteringen har också handlat om att ljud-
boksläsning ökar. Är det bra eller dåligt? Fler format gör 
böcker tillgängliga för fler menar högskolans forskare. 

ÅRET I SIFFROR 2021 2020 2019

Omsättning, mnkr 915,8 834,3 750,6

 – varav externa intäkter 235,1 215,9 170,2

Verksamhetsutfall, mnkr 47,8 35,0 0,4

Myndighetskapital, mnkr 115,8 68,0 34,2

Antal helårsstudenter (HST) 6 736 6 649 5 894

Antal helårsprestationer (HPR) 5 362 5 170 4 858

Antal avlagda examina 1 910 1 759 1 727

Antal disputationer 16 21 14

Medeltalet anställda 803 763 757

Antal professorer 48 45 49

Antal egna doktorander 78 77 91

Andel disputerade 55% 56% 56%

REPRESENTERADE TEXTILHÖGSKOLAN I PRESTIGEFYLLDA DOROTHY WAXMAN TEXTILE 
DESIGN PRIZE.

INOM EN MÅNAD ERBJUDS STUDENTER 
ETT TRYGGT  BOENDE I BORÅS. DÄRMED 
FICK BORÅS GRÖN  MARKERING I ÅRETS 

BOSTADSRAPPORT FRÅN SVERIGES 
 FÖRENADE STUDENTKÅRER (SFS). 

FREDRIK JOHANSSON OCH ANDREAS GUNDBERG HAR UTNÄMNTS 
TILL HEDERSDOKTORER VID HÖGSKOLAN I BORÅS. BÅDA HAR  
BIDRAGIT TILL ATT UTVECKLA FORSKNINGSOMRÅDET RESURSÅTER
VINNING TILL DEN FRAMGÅNGSRIKA FORSKNINGSMILJÖ DEN ÄR I 
DAG, OCH TILL ATT SKALA UPP OCH KOMMERSIALISERA DEN TEKNIK 
SOM UTVECKLAS DÄR. 

UTMÄRKELSEN ÅRETS ALUMN TILLDELADES I ÅR MATTIAS HENRIKSSON OCH 
ANNA BORGSTRÖM. DE VERKAR INOM HELT OLIKA OMRÅDEN, SKOLA/FRITIDS

VERKSAMHET RESPEKTIVE ITSÄKERHET, OCH BÅDA HAR GJORT TYDLIGA  
AVTRYCK INOM SINA VERKSAMHETSOMRÅDEN.

2021 ÅRS SOCIALA MEDIERPRIS PÅ 100 000 KRONOR GICK TILL FACEBOOKGRUPPEN 
”KÄLLKRITIK, FAKE NEWS OCH FAKTAGRANSKNING”. MED ÖVER 20 000 MEDLEMMAR 
UTGÖR GRUPPEN EN SAKLIG OCH FÖR SAMHÄLLSDEBATTEN RELEVANT MÖTESPLATS 

FÖR DISKUSSIONEN OM KÄLLKRITIK PÅ SOCIALA MEDIER. 

DÄRMED BLEV HÖGSKOLAN ÅTERIGEN BÄSTA LÄROSÄTE VAD GÄLLER ATT 
UPPNÅ HÖGSTA NYCKELTAL INOM JÄMSTÄLLDHET (JÄMIX).

HÖGSKOLAN LEDER EUROPEISKT 
FORSKNINGSNÄTVERK  

INOM RESURS ÅTERVINNING

137 poäng
avfall

MÅNAD

TRE FINALISTER 

SÅ MÅNGA NYA  PROFESSORER FICK  
HÖGSKOLAN UNDER 2021.

8

2
MAX

Mer än 

300  
personer

ANMÄLDE SIG TILL EN  INTERNATIONELL 
KONFERENS  ANORDNAD AV TEXTILE & 

 FASHION 2030. LIVESÄNDNINGEN FÖLJ
DES AV DELTAGARE FRÅN HELA  VÄRLDEN.

SÅ STOR VAR HÖGSKOLANS FÖRSTA 
KULL FÄRDIGA POLISER.

130
polisassistenter

3
MATILDA ERNKRANS,  MINISTER FÖR HÖGRE 

UTBILDNING OCH FORSKNING SAMT  
MIKAEL DAMBERG,  INRIKESMINISTER, OCH 
MORGAN JOHANSSON, JUSTITIEMINISTER, 

BESÖKTE HÖG SKOLAN UNDER ÅRET.

ministrar

0

STUDENTER FRÅN  HÖGSKOLAN I BORÅS 
FÅR JOBB INOM ETT HALVÅR EFTER 

EXAMEN. DET VISAR ÅRETS UPPLAGA AV 
RAPPORTEN BORÅS AKADEMIKER.

9/10

Årets vinnare av Sociala medier-priset

hedersdoktorer utses

Årets alumner

1
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Vision
och mål

JESSICA RIJKERS "ALINEA" EXIT 
FOTO:  DANIELLA FERRO

Genom visionen markerar Högskolan i Borås att lärosätet 
ska fortsätta följa och driva samhällsutvecklingen och 
ta ansvar för framtiden och de utmaningar som sam-
hället står inför. I en tid när samhällsdebatten hotas av 
inskränkningar och förnekelse av kunskap ska högskolan 
vara en självständig och kritisk reflekterande kraft som 
tar ansvar i debatten och utnyttjar friheten att ut forma ut-
bildning och forskning. Högskolans ansvar är att er bjuda 
kommande generationer en utbildning baserad på aktuell 
forskning samtidigt som högskolans forskning bidrar 
till att kritiskt granska samhällets utveckling. Av visio-
nen framgår även att lärosätet bedriver verksamheten 
tillsammans. Tillsammans med studenter, medarbetare, 
samarbets- och samverkanspartners och över organisa-
toriska gränser identifierar och formulerar högskolan 
aktuella problemställningar som blir till utmaningar i 
utbildning och forskning. Teori och praktik ser högskolan 
som sammanflätade perspektiv som berikar varandra 
och som tillsammans bidrar till kvalitet i utbildning och 
forskning. Det är högskolans ansvar att garantera den 
vetenskapliga nivån i partnerskapet så att den motsvarar 
de höga kvalitetskrav som ska ställas på högre utbildning-
och forskning.

Högskolan i Borås har utvecklats till en profilerad och 
mycket stark högskola. Profileringen har resulterat i att 
kompletta akademiska miljöer och spets, i form av ett an-
tal nationellt starka utbildnings- och forskningsområden 
med internationellt framgångsrika lärargrupperingar, 
utvecklats vid lärosätet. Genom visionen markerar hög-
skolan att lärosätet ska fortsätta arbetet med att profilera 
vår verksamhet så att den utbildning och forskning som 
bedrivs vid lärosätet fortsätter bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling. Ansvaret för profileringen inkluderar 
samtliga medarbetare och är något som görs tillsammans 
oberoende av organisatoriska gränser och arbetsuppgifter.

För att förverkliga visionen, möta de utmaningar och 
förväntningar som högre utbildning och forskning står 
inför samt säkerställa en hög kvalitet i utbildning och 

forskning har Högskolan i Borås följande två mål för 
verksamheten:

• Det attraktiva lärosätet

• Kompletta akademiska miljöer 2.0

För att bedriva en verksamhet av hög kvalitet som är i linje 
med högskolans vision och de krav och förväntningar som 
högskolans mål medför har lärosätet utarbetat följande 
strategier:

• Digitalisering

• Profilering

• Miljöer för lärande

• Tillsammans och gränsöverskridande 

Utifrån Högskolan i Borås vision, mål och strategier 
ut arbetar högskolans olika organisatoriska enheter 
verksamhets- och handlingsplaner. Verksamhets-
planerna följs upp genom ett antal resultatindikatorer 
för måluppfyllelse i samband med årsredovisning, 
verksamhetsberättelser samt i rektorsdialoger. Resultatet 
av verksamhetsberättelserna omsätts därefter i nya verk-
samhets- och handlingsplaner. 

Tillsammans tar vi ansvar  
för framtiden. Genom 

 profilering av utbildning och 
forskning gör vi skillnad.
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Högskolan i Borås har ett unikt campus beläget mitt i city. 
Det centrala läget underlättar för ett hållbart resande 
genom att studenter och medarbetare kan gå, cykla eller 
nyttja kollektivtrafiken till och från högskolan. Genom sitt 
centrala läge bidrar högskolans drygt 17 000 studenter till 
en levande och attraktiv stadsmiljö. Inom campus finns 
också Textile Fashion Center; ett kreativt centrum för 
vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet som 
stödjer högskolans verksamhet inom främst textil och 
mode. Lokalerna och Textilhögskolans unika maskinpark 
erbjuder en enastående miljö för utbildning, konstnärligt 
utvecklingsarbete och forskning. 

Centralt beläget på campus ligger även Högskolan i 
Borås moderna och rymliga bibliotekslokaler som utgör 
en samlad studiemiljö för högskolans studenter, lärare 
och forskare. Biblioteket utgör genom sin yta och sina 
tjänster en samlad och väl utnyttjad resurs som har 
öppet under veckans alla dagar och där även allmänheten 
är välkommen. Verksamheten består dels av kvalificerad 
informationsförsörjning, dels av ett antal studentstöd-
jande verksamheter. 

STUDENTER OCH STUDIESOCIAL MILJÖ 
Högskolan i Borås målsättning är att genom verksamhet-
ens kvalitet och innehåll tillsammans med erbjudandet 
om en samlad och rik studiesocial miljö vara ett attraktivt 
och eftersökt lärosäte för studenterna. Genom att erbjuda 
studenterna attraktiva utbildningar som är efterfrågade 
och förbereder dem för det kommande yrkeslivet samt ger 
dem möjligheter till kompetensutveckling bidrar Hög-
skolan i Borås till ett livslångt lärande som svarar mot ar-
betsmarknadens behov. Att högskolans utbildningsutbud 

svarar väl mot studenters intresse visar sig också genom 
att Högskolan i Borås i jämförelse med andra lärosäten 
över tid kan redovisa ett kontinuerligt starkt söktryck, 
framförallt till högskolans programutbildningar.

Efter kårobligatoriets avskaffande har Högskolan i 
Borås ett tydligare ansvar för studiesociala frågor såsom 
information till studenter, mottagande av studenter och 
arbetsmarknadskontakter under studietiden. För att 
bi   behålla och vidareutveckla studentinflytandet har hög-
skolan i dessa frågor ett avtalat samarbete med Student-
kåren i Borås. Genom Studentkåren i Borås är studenterna 
representerade i samtliga beslutande och beredande organ 
vid högskolan. Studentkårens huvudsakliga uppgift är 
att bevaka och medverka i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och forskning samt att ge goda förutsätt-
ningar för studier vid lärosätet. Genom sitt engagemang 
är studenterna en viktig aktör som bidrar till såväl en bra 
studiemiljö som en utbildning och forskning av hög kvali-
tet. Studentrepresentanter medverkar även som aktiv part 
i de lokala utbildningsutvärderingarna.

I syfte att utveckla och kvalitetssäkra högskolans utbild-
ningar genomför högskolan årligen även en studentbaro-
meter, alumnundersökning och en doktorandbarometer 
för studenter på forskarutbildningsnivå.

Det attraktiva lärosätet
Det attraktiva lärosätet bejakar och uppmuntrar det fria och kritiska 
 tänkandet, ifrågasätter etablerade sanningar, utmanar och deltar i sam-
hällsdebatten med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid ett attraktivt 
läro säte respekteras olika åsikter och kompetenser och där finns en för-
måga att föra en konstruktiv diskussion baserad på fakta. Det attraktiva 
lärosätet tar ansvar för framtiden och de mål som formulerats i Agenda 
2030. Det medför att ett globalt perspektiv och jämställdhetsintegrering är 
själv klara aspekter för utbildning och forskning. Det attraktiva läro sätet 
är attraktivt för såväl nuvarande som framtida studenter och med arbetare. 
Det attraktiva lärosätet bedriver sin verksamhet tillsammans med  externa 
samverkansparter inom offentlig sektor, näringsliv och kulturliv.

Studenter och studiemiljö

2021 2020 2019

Söktryck program 1,9 1,8 1,9

Söktryck fristående kurs 1,4 1,4 1,3

Studentbarometer (Nöjd Student 
Index)

82 83 82

Genomströmning 80% 78% 82%

Årets studentbarometer (Nöjd Student Index) visar att 
studenterna upplever en god kvalitet på sin utbildning. 
Studenterna utvecklar även, i hög utsträckning, analytiska 
förmågor som är det näst högst rankade indexet. Annat 
som sticker ut är att studenterna ger högskolan ett högt 
 renommé, att studenterna är nöjda med högskolans stu-
dentstöd samt att de är mycket nöjda med det bemötande 
och den hjälp som de får av högskolans biblioteksverk-
samhet. Vidare visar resultatet att enbart ett fåtal studen-
ter utsatts för någon form av trakasserier. 

Högskolans årliga alumnundersökning publiceras under 
titeln Boråsakademiker. Av årets undersökning framgår 
att högskolans utbildningsutbud svarar upp mot arbets-
marknadens behov av utbildade studenter. Universitets-
kanslersämbetets etableringsrapporter verifierar i detta 
fall också lärosätets egna uppföljningar. Vad som också 
framkommit är att arbetslivet upplevs ställa något högre 
krav på de index som mäts, än vad lärosätet levererar. 
Detta är dock inget specifikt för Högskolan i Borås utan 
snarare ett resultat av den allt snabbare utveckling sam-
hället befinner sig i. Utmaningen för lärosätet är därför att 
ligga så nära utvecklingslinjens framkant som möjligt, där 
en viktig aspekt är ett utbildningsutbud som harmonierar 
mot arbetsmarknadens behov.

MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ
Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift 
för högskolans ledning, medarbetare och studenter. 
Genom att arbetsmiljöaspekterna beaktas och integreras 
i verksamheten skapas och utvecklas den goda arbets- och 
studiemiljö som är en viktig grund för högskolans framtid. 
Flertalet insatser inom området har genomförts under 
året. För det gemensamma systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021 finns en framtagen handlingsplan. Handlingsplanen 
utgör utgångspunkt för planering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid högskolan. Under året har tre olika 
digitala arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud 
och alla medarbetare i grundläggande arbetsmiljö, hot och 
våld samt alkohol och drogmissbruk genomförts.

Året som gått har präglats av att många medarbetare ar-
betat hemifrån och mycket av arbetsmiljöarbetet har varit 
inriktat på hantering av coronapandemin. Aktiviteter och 
insatser har genomförts inriktat både på den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön i hemmet och på plats på hög-
skolan. Under första halvåret genomförde högskolan en så 
kallad pulsmätning varje månad utifrån coronapandemin 
och hemarbete med fokus på arbetsmiljö och stöd. Detta 
har resulterat i att ett antal risk- och konsekvensanalyser 
löpande genomförts, vilket resulterat i handlingsplaner 
med åtgärder för att minska riskerna för ohälsa i samband 
med hemarbete. Vidare har olika stödverktyg för chefer 
arbetats fram och utvecklats, exempelvis en checklista vid 
hantering av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i 
hemmet och stödverktyg för distansledarskap.

Högskolan genomför vartannat år en medarbetarenkät, 
dels i syfte att följa upp arbetsmiljön som ett led i det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet, dels för att utvärdera olika 
delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområ-
den. Enkäten visade att det sociala klimatet på högskolan 
är bra och att medarbetarna upplever högskolan som en 
attraktiv arbetsplats. De aspekter som högskolan behöver 
arbeta med för att ge en positivare upplevelse av arbets-
situationen är att öka delaktigheten och engagemanget för 
högskolans resultat och måluppfyllelse. Efter medarbetar-
enkäten har handlingsplaner med förbättringsområden 
upprättats och handlingsplanerna har sedan följts upp i de 
olika verksamheterna. 

Högskolan arbetar kontinuerligt med utbildningsin-
satser för att stärka lärosätets chefers akademiska ledar-
skap. Under året har utbildningsinsatser genomförts i 
olika chefsgrupperingar men även individuella insatser 
inom mentorskap, handledning och coachning. Exem-
pelvis har chefer deltagit i utbildningen Det personliga 
ledarskapet för akademiska ledare, en utbildning som sker 
i samverkan med Jönköping University, Högskolan Väst, 
Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Blekinge 
Tekniska Högskola. Därutöver har högskolans chefer till-
gång till webbaserade chefs- och ledarskapsutbildningar 
inom ett flertal olika områden. Under året har en ny 
chefs struktur för att förtydliga ansvarsfördelning mellan 
linjeorganisationen och de kollegiala rollerna implemen-
terats vid akademierna. I december påbörjades därför ett 
nytt chefsprogram med en upptaktsdag för alla chefer. 

Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en  
inspektion av högskolans rutiner och arbete för att mot-
verka och hantera kränkande särbehandling i studie-  
och arbetsmiljön. Överlag bedömdes högskolan ha en bra 
struktur för arbete med kränkande särbehandling. Två 
brister upp märksammades och ska åtgärdas. Högskolan 
ska göra en riskbedömning av medarbetarenkätens 
frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö på 
övergripande nivå samt utifrån risker ta fram en över-
gripande handlingsplan för högskolan. Högskolan ska 
också ta fram tydliga rutiner för medarbetare och stu-
denter avseende kränkande särbehandling. 

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år 
och minskningen har skett både för män och kvinnor och 

Medarbetare och arbetsmiljö

2021 2020 2019

Medarbetarenkät 67,3 - 64,6

Doktorandbarometer 82,0% - 87,0%

Personalomsättning 10,5% 9,5% 11,5%

Sjukfrånvaro 2,8% 3,4% 4,4%

 - varav kvinnor 3,2% 4,0% 5,4%

 - varav män 2,1% 2,5% 2,9%

 Andel långtidssjukfrånvaro 52,1% 54,1% 51,3%
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inom samtliga ålderskategorier. Att 
sjukfrånvaron minskat bland högsko-
lans medarbetare kan till delar förklaras 
av den pågående coronapandemin. En 
konsekvens av att medarbetarna arbetar 
hemifrån samtidigt som striktare hygienkrav 
införts är att smittspridningen i samhället av allmänna 
infektioner minskat. När medarbetarna har möjlighet 
att arbeta i hemmet kan vissa arbetsuppgifter dessutom 
genomföras trots lättare sjukdomssymptom. Samtidigt 
har andelen långtidssjukfrånvaro minskat. 

En grupp som uppvisar en högre grad av stress och 
arbets relaterad utmattning än högskolans personal som 
helhet är högskolans doktorander. I relation till tidigare 
undersökning visar svaren från årets doktorandbaro-
meter att situationen för doktoranderna har försämrats 
på grund av pandemin. Genom att fortsätta arbetet med 
tidiga insatser samt utbildningsinsatser skapar högskolan 
förutsättningar för att chefer tidigt ska uppfatta  signaler 
och stötta medarbetare för att de inte ska drabbas av 
 ohälsa. Under året har chefsutbildningsinsatser genom-
förts inom arbetsmiljö och en ny rehabiliteringsprocess 
tagits fram och de som är sjukskrivna ska ges tydligt stöd 
och rehabiliteras tillbaka till arbete. 

LIKA VILLKOR OCH JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Högskolans verksamhet utvecklas genom möten mellan 
människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfaren-
heter och högskolan ska finnas till för alla, oavsett kön. 
Det krävs ett aktivt ställningstagande från högskolans 
sida för att jämställdheten ska utvecklas positivt och leda 
till lika villkor i studieval, anställning, karriärvägar och 
möjligheter att ta del av forskningsmedel. Jämställdhets-
integrering och jämställdhet är självklara aspekter för det 

attraktiva lärosätet och arbetet med att 
implementera dessa aspekter i orga-

nisationen går hand i hand med arbetet 
med jämställdhetsintegreringen utifrån 

regeringens uppdrag. 
Högskolan i Borås tar årligen fram en kvanti-

tativ kartläggning av jämställdheten med hjälp av 
Nyckeltalsinstitutet, vilket resulterar i ett jämställd-
hetsindex, JÄMIX. Högskolan använder JÄMIX som ett 
aktivt verktyg för att skapa en attraktiv arbetsplats där 
jämställd hetsperspektivet har en självklar plats. 2021 års 
mätning resulterade i att högskolan placerade sig som 
bästa lärosäte men resultaten är dock lägre än för tidigare 
år. En slutsats, som gäller för hela branschen, är att 
corona pandemin inneburit att arbetet med jämställdhet 
temporärt fått stå tillbaka. Det är främst inom  området 
löneskillnader mellan könen som högskolan har ett lägre 
resultat än tidigare vilket bekräftades av årets lönekart-
läggning där osakliga löneskillnader för några kvinno-
dominerade yrkesgrupper identifierades. Detta har 
för anlett högskolan att ta fram en handlingsplan för att 
utveckla rutinerna och sätta in lönekartläggningen i ett 
större helhetsperspektiv. 

Under året godkände EU-kommissionen högskolans 
ansökan om att få använda utmärkelsen HR Excellence 
in Research, vilket visar att högskolan uppfyller EU:s 
kvalitetsmål för forskare och gör ett bra arbete för att 
stärka forskares villkor och arbetsmiljö vilket inkluderar 
rutiner och arbetssätt som stöder jämställdhet. Under 
året deltog högskolan också i forsknings- och samverkans-
programmet om genusbaserad utsatthet och sexuella tra-
kasserier och fick i november ta del av resultaten för den 
egna verksamheten. Bearbetning av resultaten påbörjades 
men inga slutsatser har ännu dragits.

Andelen  
kvinnliga professorer 
som rekryterats under 
perioden uppgick till  

50 procent.

De kvinnliga studenterna utgör sedan länge en majoritet 
av studentpopulationen vid Högskolan i Borås. Att andelen 
kvinnliga studenter ökar generellt i högre utbildning är 
en trend, både nationellt och internationellt, men vid 
Högskolan i Borås är det tydligt att det är könsbundna 
studieval som är orsaken till den höga andelen kvinnor. 
De könsbundna studievalen avspeglar sig även i personal-
sammansättningen. Till exempel undervisar fler kvinnor 
än män på lärarprogrammen och tvärtom på ingenjörs-
programmen. Högskolan har mot denna bakgrund identi-
fierat könsbundna studieval och karriärvägar som mål för 
arbetet med jämställdhetsintegrering.

När det gäller könsbundna studieval är det svårt för 
högskolan att förändra val av studier på kort sikt efter-
som normer som påverkar val av yrke och utbildning 
ofta grundläggs i tidig ålder. Högskolan har genom åren 
prövat olika former av åtgärder men på den aggregerade 
nivån kan högskolan konstatera att de olika åtgärderna 
varit otillräckliga för att åstadkomma en jämnare köns-
fördelning. I ett längre perspektiv har högskolan däremot 
större möjligheter att långsiktigt förändra könsmönstret 
i utbildningsvalen. Detta genom att arbeta aktivt med 
utbildningarnas innehåll och form och på så sätt förändra 
samhälleliga normer och värderingar. För att utveckla ett 
utbud som attraherar både kvinnor och män arbetar hög - 
 skolan aktivt för att ge en positiv bild av utbildning arna. 
Detta i syfte att både kvinnor och män ska känna sig 
väl komna som sökande och för att en jämnare köns-
fördelning är eftersträvansvärt inom en rad samhälls-
viktiga yrkesområden. 

För att åstadkomma en jämnare könsfördelning bland 
studenterna genomför högskolan ett medvetet rekryte-
ringsarbete samtidigt som frågor om jämställdhet integre-
ras i de högskolepedagogiska kurserna för personal. Detta 
leder i förlängningen till att aspekten jämställdhet utgör 
en naturlig del i högskolans kvalitetssystem som strävar 
mot att genomlysa och vid behov förändra utbildningarna 
både till form och i innehåll. Förändringarna, som kan ske 
av olika skäl, får ibland oväntade och oönskade effekter. 

Exempelvis förlorade högskolan examenstillståndet 
inom Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 
fritidshem. Eftersom den inriktningen attraherat många 
manliga sökande blev konsekvensen av att kursen inte 
erbjöds under 2021 att andelen manliga sökande till lärar-
utbildningarna minskade. 

Högskolan i Borås har en ojämn könsfördelning 
sett till samtliga anställda då kvinnorna är i majoritet. 
 Sedan länge är den undervisande personalen som helhet 
kvantitativt jämställd, men det finns skillnader mellan 
olika lärar kategorier. Exempelvis är gruppen lektorer 
och adjunkter jämnt könsfördelad, medan männen 
fortsatt är i majoritet bland professorerna. Inom forskar-
utbildningen är andelen kvinnliga doktorander i majoritet 

Könsfördelning studenter %

2021

68% 69% 74%

32% 31% 26%

kvinnor kvinnor kvinnor

män män män

2020 2019
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och även inom de administrativa yrkena samt biblioteks-
området är könsfördelningen ojämn och kvinnorna är i 
majoritet, medan männen återfinns i de tekniska yrkena. 
Precis som föregående år är kvinnorna något fler i tjänster 
med ledningsuppdrag. På högsta ledningsnivå är köns-
fördelningen jämn, då förvaltningschef och två akademi-
chefer är kvinnor medan rektor, prorektor och två 
akademichefer är män. 

I det pågående arbetet med jämställd-
hetsintegrering på Högskolan i Borås 
har karriärvägar identifierats som 
ett område där aktiva åtgärder krävs 
för att få en mer jämställd akademi. 
Högskolan har därför som mål att 
öka andelen kvinnliga professorer 
men också att öka jämställdheten i 
samtliga berörda personalkategorier. På 
nationell nivå uppgår andelen kvinnliga 
professorer till cirka 30 procent och för att 
öka antalet kvinnliga professorer har reger-
ingen som mål att 50 procent av de nyrekryterade 
professorerna vid Högskolan i Borås 2021–2023 ska vara 
kvinnor. Av de nyrekryterade professorerna under 2021 
var hälften kvinnor och totalt uppgick andelen kvinnliga 
professorer på högskolan till 33 procent. Detta motsvarar 
en minskning med tre procentenheter jämfört med 2020 
och beror på att fem av sex befordrade professorer under 
året var män. 

De kvinnliga professorerna finns inom alla högskolans 

prioriterade områden, Biblioteks- och informationsveten-
skap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt 
arbete, Resursåtervinning och Textil och mode. Dock 
kan villkoren skilja sig åt mellan kvinnor och män i en 
akademisk karriär. Män finns ofta i mer resursstarka 
miljöer som gör det möjligt att nå högre positioner medan 

kvinnor lägger mer tid på undervisning och där-
med får mindre tid att meritera sig genom till 

exempel publicering. Detta försvårar till-
delningen av forskningsmedel utifrån 

jämställdhetsaspekter eftersom reger-
ingens kvalitetsbaserade resursfördel-
ningsmodell baseras på parametrarna 
vetenskaplig publicering och citering, 
externa medel samt samverkan. 

Högskolan i Borås modell för 
fördelning av anslag för forskning 

tar därför jämställdhet i beaktande i 
större utsträckning än regeringens. Detta 

eftersom merparten av forskningsanslaget i 
högskolans styrmodell fördelas (60 procent) till de sex 

 prioriterade forskningsmiljöerna, varav Textil och mode 
erhåller tilldelning för både generella och konstnärliga 
området. Genom att fördela medel för att bygga kompletta 
miljöer inom samtliga prioriterade områden beaktar Hög-
skolan i Borås jämställdhet, eftersom samtliga områden 
erhåller lika stor del basanslag oavsett andelen extern-
finansiering samt vetenskaplig publikation och citering. 

Detta innebär att Högskolan i Borås ger Pedagogiskt ar-
bete, Människan i vården och Textil och mode, områden 
som traditionellt domineras av kvinnor, lika goda förut-
sättningar att bygga långsiktiga hållbara utbildningar och 
forskningsmiljöer som de traditionellt mans dominerade 
områdena Resursåtervinning samt Handel och IT. Styr-
modellens utformning har därför en utjämnande effekt 
mellan högskolans prioriterade områden, vilket över tid 
gynnar mer jämställda forskningsmiljöer. Här står reger-
ingens parametrar i motsatsförhållande till Högskolan 
i Borås strävanden för att långsiktigt utjämna förutsätt-
ningarna för forskning för kvinnor och män. 

HÅLLBAR UTVECKLING
Högskolan i Borås ska vara ett hållbart lärosäte och håll-
bar utveckling ska prägla verksamheten. Högskolan ska 
kännetecknas av en hållbar resursanvändning internt och 
i relation till samhället. Högskolan har under flera år även 
varit en av de statliga myndigheter som av Naturvårds-
verket rankas högst för sitt systematiska miljölednings-
arbete och fortsätter också att vara ett föredöme gällande 
det strategiska hållbarhetsarbetet, vilket bekräftas av ett 
mycket positivt omdöme i den av Universitetskanslers-
ämbetet under 2017 genomförda tematiska utvärderingen 
av hållbar utveckling i utbildningsverksamheten. 

Lärosätet har länge arbetat systematiskt och integrerat 

Högskolan i 
Borås modell för  

fördelning av forsknings-
medel tar jämställdhet i 

beaktande  genom att varje 
profilområde  erhåller lika  

stor bastilldelning.

Jämställdhet

2021 2020 2019

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 33% 67% 36% 64% 35% 65%

Lektorer 56% 44% 56% 44% 54% 46%

Meriterings-
anställningar

60% 40% 43% 57% 50% 50%

Adjunkter 63% 37% 60% 40% 63% 37%

Annan under-
visande/forsk-
ande personal 60% 40% 64% 36% 57% 43%

Totalt 57% 43% 56% 44% 56% 44%

Övrig personal

Doktorander 72% 28% 73% 27% 75% 25%

Teknisk personal 29% 71% 27% 73% 31% 69%

Administrativ 
personal 77% 23% 75% 25% 75% 25%

Biblioteks-
personal 75% 25% 77% 23% 75% 25%

Totalt 70% 30% 68% 32% 69% 31%

Totalt 63% 37% 62% 38% 62% 38%

med hållbar utveckling och har ett certifierat miljöled-
ningssystem. Arbetet har under 2021 vägletts av mål som 
fastställdes för perioden 2016–2019 och som har förlängts 
att gälla också under 2020 och 2021. Målen har bidragit till 
att hållbar utveckling tydligare har integrerats i utbildning 
och forskning, liksom i det avtryck som verksamheten 
ger genom miljöpåverkan och resursanvändning från 
till exempel utveckling av lokaler, tjänsteresor, energi-
användning, inköp, avfall och laboratorier. Arbetet 
baseras på engagemang från ledning, med-
arbetare och studenter. Som ett led i detta 
har avtal om samverkan tecknats med 
det två största fastighetsägarna om 
att tillsammans utveckla ett hållbart 
campus. Under 2021 togs en gemen-
sam handlingsplan med frågor om 
energianvändning, byggnation, avfall, 
biologisk mångfald, campusutveck-
ling, trygghet, hälsa och tillgänglighet. 

Pandemin har fortsatt påverkat 
verksamheten och liksom under 2020 
var antalet resor få i relation till tidigare år. I 
stället har digitala former för möten, konferenser 
och undervisning ersatt en stor del av resorna. Samtal förs 
i ledningen och i organisationens delar om hur resandet 
kan hållas nere till förmån för alternativa mötesformer. 
En stor del av forskningen vid lärosätet berör hållbar 
utveckling, inte minst inom profilområdena textil och 
mode samt resursåtervinning. Likaså utgör innovations-
arbetet vid Science Park Borås en arena för samverkan 
och utvecklingsarbetet för hållbar utveckling. 

Högskolan i Borås har under den senaste mål perioden, 
sedan 2017, arbetat systematiskt för att ytterligare inte-

grera hållbar utveckling i högskolans utbildningar på 
grundnivå till forskarutbildning. Det har främst skett 
genom initiativ från akademierna att progressivt lyfta in 
området i programmen och med initiativ från högskolans 
ledning att stimulera utveckling inom området. Det senare 
har skett bland annat genom diplomering av kurser som 
tydligt integrerar hållbar utveckling. Ett fyrtiotal kurser 
har diplomerats genom åren. Även högskolegemensamma 

moment om hållbar utveckling har utvecklats och 
tillämpats på flertalet program. 

I och med att de nya målen för hållbar 
utveckling, som börjar gälla från och 

med 2022, avvecklas förfarandet med 
diplomering och de gemensamma 
momenten. Detta kan ske eftersom 
det nu i högskolans kvalitetssystem 
finns förfarande för att säkerställa att 

integrering av hållbar utveckling sker 
genom akademiernas ordinarie proces-

ser, vilket även inkluderar studentsam-
verkan. Arbetet följs också upp i dialogen 

mellan akademier och ledning. På liknande 
sätt säkerställs, genom högskolans kvalitetssystem 

för forskning, att forskning för hållbar utveckling priori-
teras och genomsyrar verksamheten.

Genom Science Park Borås har Högskolan i Borås ska-
pat en plattform för nyttiggörande med kapacitet och ut-
vecklingskraft för att förändra globala, miljömässiga och 
sociala utmaningar. Agenda 2030 är utgångspunkten för 
innovationsarbetet vid Science Park Borås. Den integrera-
de miljön har i flera fall varit en förutsättning för forsk-
ningsprojekt, framförallt med miljöinriktning, vilket har 
resulterat i att högskolan av regeringen har erhållit ett 

Högskolan har 
 under flera år även 

varit en av de statliga 
myndigheter som av Natur-

vårdsverket rankas högst för 
sitt systematiska miljö-

ledningsarbete.
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nationellt uppdrag att etablera en samverkansplattform 
för en mer hållbar textil- och modebransch. Plattformen, 
Textile & Fashion 2030, ska främja samverkan mellan den 
textila värdekedjans aktörer, förmedla utbildning, forsk-
ning och innovation samt stödja nya, hållbara affärsmo-
deller. Under året har högskolan inom ramen för Textile 
& Fashion 2030 genomfört en Textile Challenge samt ett 
stort internationellt Big DO Design Hackathon med ett 
20-tal deltagande företag (bland annat Houdini, Patagonia 
och Big Circle) från USA, Sverige och Sydafrika. Vidare 
anordnades konferensen International Summit 2021 Big 
DO Design Hackathon. Konferensen, som syftade till att 
inspirera företag och öka medvetenheten bland beslutsfat-
tare om framtida utmaningar och möjligheter inom textil-
industrin, samlade fler än 300 personer från 13 länder.

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE
Samverkan med övriga samhället och goda relationer med 
externa parter är av ömsesidigt värde och en förutsättning 
för att Högskolan i Borås ska kunna ta en aktiv roll för en 
kunskapsbaserad samhällsutveckling. Samverkan med 
övriga samhället genomsyrar i hög grad högskolans verk-
samhet. Högskolans samhälleliga drivkraft och engage-
mang tar utgångspunkt i samhällets behov och akademiska 
principer som medger utrymme för reflektion och kritisk 
dialog. Ett ansvarsfullt och ömsesidigt samverkansarbete 
skapar förutsättningar för profilering av Högskolan i Borås 
och bidrar till forskningens och utbildningens genomslag 
i samhället. Högskolan i Borås med Science Park Borås är 
en motor i en samlad och unik samverkans- och innova-
tionsmiljö där regionala parter arbetar tillsammans för 
framtiden och för att göra skillnad.

Högskolan i Borås är erkänd för att ha en mångsidig och 
kvalitativ interaktion med övriga samhället som gynnar 
arbetslivsanknytning, liksom utbildningens och forsk-
ningens kvalitet och samhällsrelevans. Högskolan i Borås 
arbetar för att vara en aktiv part för samhällets långsiktiga 
kunskapsutveckling och förnyelse och verkar tillsammans 
med en mångfald av samverkansparter för nyttiggörande 
av utbildning och forskning. Högskolan, Borås stad och 
näringslivet i Borås samverkar nära och framgångsrikt 
sedan många år för att aktivt stödja kunskapsuppbyggnad 
och samhällsutveckling i regionen. Det gemensamma 
engagemanget tar sig i uttryck i olika former och aktivi-
teter för att gemensamt utveckla innovativa lösningar för 
en hållbar framtid och stärka studenternas koppling till 
arbetslivet. 

Nära samverkan med flertal branscher i bland annat 
programråd ger förutsättningar för en tät dialog mellan 
studenter, lärare och det omgivande samhället. Projekt-
uppgifter, gästföreläsningar och examensarbeten skapar 
ömsesidigt utbyte som både stärker kvalitet i utbildning 
och bäddar för långsiktiga relationer mellan högskola, 
samhälle och näringsliv. Ett exempel på ömsesidighet 

och samverkan i utbildning är när RISE utvecklar en unik 
testmiljö för framtidens elektromobilitet vilket leder till 
ett utbyte med Energiingenjörsprogrammet för att skapa 
innehåll i utbildningen och möjligheter inför framtida 
resursbehov. 

Högskolan möter samhällsaktörer via högskolans 
arenor, akademier, centrumbildningar och genom en rad 
riktade seminarier och event för att bidra till samhällets 
kunskapsutveckling.

Under 2021 har kunskapsutbyte i huvudsak skett i digital 
form och via digitala samverkansevent. Några exempel 
på högskolegemensamma event under 2021 var STARK, 
ForskarFredag och Vetenskapsfestivalen. Utöver detta 
arrangerades ett flertal event i form av digitala visningar, 
föreläsningar, workshoppar och seminarier vid högskolan 
och akademierna som nådde ut till både en regional, na-
tionell och internationell publik. Ett exempel är Centrum 
för kulturpolitisk forskning som stod värd tillsammans 
med Bibliotekshögskolan för den tionde konferensen för 
kulturpolitisk forskning där ett av ämnena var coronapan-
demin och dess påverkan på den nordiska kultursektorn. 

Genom Science Park Borås har Högskolan i Borås 
skapat en plattform för nyttiggörande för att anta globala, 
miljömässiga och sociala utmaningar. Företag, offentlig 
sektor och civilsamhälle står inför stora utmaningar som 
kommer kräva ett allt effektivare utvecklings- och föränd-
ringsarbete. Agenda 2030 
är utgångspunkten 
i innovations-
arbetet vid 
Science 
Park

Borås. Här skapas framtidens lösningar för svensk till-
växt. En viktig del i Science Park Borås utveckling är att 
genom plattformar och projekt skapa en neutral inno-
vationsarena för möten mellan akademi, samhälle och 
näringsliv för att finna lösningar på såväl stora som små 
samhällsutmaningar. Ett bra exempel är plattformen 
Circular Hub, vars syfte är att skapa en rörelse och en 
omställning till cirkulär ekonomi för startups, små och 
medelstora företag, aktörer och offentlig sektor inom 
textil, mode, inredning och möbler. Genom arbetet inom 
plattformen skapas möjlighet att påvisa för beslutsfattare 
vilka behov som finns inom branschen för att åstadkomma 
en förändring. Det finns ett stort intresse bland företag 
att ställa om sina verksamheter, hitta nya vägar och nya 
affärsmodeller i omställningen mot en cirkulär ekonomi. 

Science Park Borås har under året gett stöd åt fler före-
tag än tidigare och ser ökningen som ett resultat av en 
ökad medvetenhet inom flera branscher, men också att 
pandemin skapat en rörelse inom näringslivet mot ett 
mer hållbart företagande. Under året har Science Park 
Borås genom Circular Hub engagerat 160 företag och orga-
nisationer och regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 
fortsatte under 2021 med 180 anslutna företag. På innova-
tionsarenan har det genomförts 180 event, workshoppar 
och webbinarier samt samarbeten med 125 företag. Vidare 
har Science Park Borås drivit 26 externt finansierade pro-
jekt och plattformar under 2021, där Mikrofabriker (sam-
verkan med Automation region, Mälardalens högskola 
och 15 företag) och Cirkulär kommun (40 kommuner och 
15 företag) är två exempel. 

För att främja nyttiggörande av idéer, forskningsresul-
tat, innovationer och ny kunskap som genererats vid 
högskolan utgör högskolans Grants and Innovation Office 
ett proaktivt, kvalificerat stöd för verksamheten. Stöd för 
identifiering av kunskapstillgångar utgör en betydande del 
av verksamheten som riktar sig till högskolans forskare, 
studenter likväl som till övriga anställda. Proaktiv rådgiv-
ning ifråga om former för nyttiggörande av forskning och 
dess förväntade samhällseffekter utgör ett värdefullt stöd 
för verksamheten. 

Under året har några projekt främjat kommersialise-
ring och nyttiggörande, genom högskolans medverkan i 
Innovationsplattform Borås, ett Vinnovafinansierat pro-
jekt som drivs av Borås Stad med inriktning mot hållbar 
stads utveck ling och social innovation. Stöd och process 
för skildringar av samhälleligt genomslag, impact case- 
beskrivningar, har utvecklats vidare genom pilotarbete 
och aktiviteter vid högskolan under det gångna året. En 
impact casebeskrivning som tagits fram beskriver vilken 
samhälls påverkan högskolan och Sveriges första profess-
ur inom prehospital akutsjukvård haft för arbetet med att 
vidareutveckla det nationella Hjärt- och lungräddnings-
registret. 

Högskolan samverkar med Drivhuset Borås och Inkuba-
torn i Borås AB i syfte att stimulera och främja hållbart 
entreprenörskap hos högskolans studenter och medarbe-
tare. Under 2021 genomfördes ett flertal aktiviteter i syfte 
att stimulera till entreprenörskap vid högskolan och att 
stötta utvecklandet av kunskapsintensiva idéer till kom-
mersiell form. Samarbetet med Inkubatorn i Borås AB har 
under året fördjupats för att underlätta tillgängliggörandet 
av högskolans infrastruktur i form av både avancerad 
teknisk utrustning och spetskompetens till Inkubatorns 
bolag och bidra till framtidens innovativa lösningar. 

Genom Högskolan i Borås Holding AB och högskolans 
nära samarbetet med Inkubatorn i Borås och Drivhuset 
Borås möjliggörs tidig kommersialisering av forskning 
och idéer med upprinnelse från Högskolan i Borås. Hol-
dingbolaget arbetade under 2021 fortsatt med en portfölj 
företag som spänner över flera branscher och som bland 
annat tillhandahåller miljövänliga energilösningar samt 
produkter inom avancerad textilteknologi. 

INTERNATIONALISERING
Högskolan i Borås strävar mot att vara ett internationellt 
attraktivt lärosäte där internationalisering bidrar till hög 
kvalitet på utbildning och forskning. Att nogsamt tillvarata 
forskares, lärares, studenters och övriga anställdas inter-
nationella erfarenheter bidrar såväl till lärande, forskning 
som till utveckling av högskolans verksamhet. Internatio-
nalisering, även på hemmaplan, är en förutsättning för 
att göra lärosätet attraktivt och bidra till den internatio-
nella kunskapsutvecklingen. Internationalisering som en 
dimension i högskolans kvalitetsarbete har också en stark 
koppling till hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Internationell kunskapsutveckling samt studenter och 
personal med internationella erfarenheter är en nyckel 
till att möta globala och nationella samhällsutmaningar. 
På Högskolan i Borås ses därför globala erfarenheter som 
nödvändiga för kvalitet i såväl undervisning som forsk-
ning. Högskolan har ett antal internationella program, 
vilka attraherar studenter från stora delar av världen och 
vilka i sin tur bidrar till vår internationella miljö. Med 
ambitionen att ytterligare stärka förutsättningarna för 
en internationalisering, har högskolan under året aktivt 
deltagit i arbetsgrupper inom Högskolornas nätverk för 
strategisk internationalisering. Lärosäten i Väst har också 
sett över områden där samarbete och samverkan kring 
internationalisering kan stärkas. Högskolan är fortsatt 
med i Scholars at Risk Sverige. 

Trots att pandemin i likhet med föregående år påverkat 
den internationella mobiliteten har den även medfört en 
ökad användning av digitala redskap och ett mer integre-
rat och gränsöverskridande sätt att arbeta. 

För att vara en attraktiv part i internationell kunskaps-
utveckling, behöver högskolan ingå i spännande nätverk 
och skapa såväl innovativa som långsiktiga partnerskap. 
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En av förutsättningarna för detta är relevanta avtal som 
kan ligga till grund för fördjupad samverkan och utbyten 
av såväl personal som studenter. Detta kräver att hög-
skolan skapar förutsättningar för mobilitet och erbjuder 
internationella program för inresande studenter. Genom 
dessa kan högskolan också få internationell input som 
utvecklar lärosätets utbildning och forskning. 

Under 2021 påverkade oklarheten runt försäkrings frågor 
i kombination med Utrikesdepartementets avrådan utfallet 
av inresande och utresande studenter. Av dessa anled-
ningar kunde inga studenter resa på Minor Field Studies. 
Däremot gjorde utresande studenter under vårterminen 
virtuella utbyten och fick uppleva både Hong Kong och 
Mexiko på distans. Dessutom genomförde både inresande 
och utresande Erasmusstudenter  blended mobility. Det 
betyder att de började sina utbyten på distans, men fort-
satte dem på plats. Pandemin skapade vissa utmaningar 
och blottlade svårigheter kopplade till uppehållstillstånd 
och distansstudier. Under 2021 hade högskolan ändå sina 
första inresande studenter inom  ramen för Erasmus+ 
ICM, studenter från Uganda och Kina. Vidare tog högsko-
lan emot inresande studenter från Indonesien och Uganda 
inom Linnaeus-Palme programmet. I båda fallen handlar 
det om samarbeten inom Akademin för textil, teknik och 
ekonomi respektive Akademin för bibliotek, information, 
pedagogik och IT.

Samtidigt tog högskolan emot flera nya internationella 
doktorander, gästdoktorander och gästforskare inom om-
rådet Resursåtervinning. Dessutom utvecklades ett avtal 
för virtuell mobilitet på masternivå mellan Högskolan i 
Borås och fyra andra europeiska iSchools.

Samarbeten med forskare från lärosäten, forsknings-
institut och företag utanför Sverige, är viktiga för ut-
forskandet av såväl globala utmaningar som lösningar, 
teoriutveckling och kunskapsutveckling över lag. Genom 
en uppföljning av hur högskolans forskare publicerar sig 
internationellt tillsammans med forskare från andra län-
der tydliggörs denna dimension ytterligare. Under 2021 
hade högskolan lika många publikationer författade med 
forskare från andra länder som året innan och trenden 
de senaste tre åren är stabil. De länder vilka förekommit 
oftast de senaste tre åren är Kina, Indien, Storbritannien 
och Frankrike. Även 2021 toppar Kina och Indien, men 
också Australien, Finland och Iran är frekventa i sam-
publiceringsstatistiken. 

Utbyte inom program

2021 2020 2019

Inresande studenter 92 85 175

- andel kvinnor 62% 74% 75%

- andel män 38% 26% 25%

Utresande studenter 67 73 156

- andel kvinnor 87% 77% 76%

- andel män 13% 23% 24%
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Kompletta  
akademiska  miljöer 2.0

Vid Högskolan i Borås ska verksamheten bestå av kompletta akademiska 
miljöer. En komplett akademisk miljö utmärks av en balans och en nära 
relation mellan utbildning och forskning med examenstillstånd på alla 
nivåer i utbildningssystemet. En komplett akademisk miljö kännetecknas 
av nationellt och internationellt erkända miljöer samt hållbar utveckling, 
jämställdhet och internationalisering i enlighet med Agenda 2030. En 
komplett akademisk miljö har en välutvecklad samverkan med det om-
givande samhället samt en balans mellan anslagsfinansierad och externt 
finansierad forskning.

Genom att utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forsk-
ning bygger högskolan tillsammans med studenter och 
samarbetspartners kompletta akademiska miljöer. 

Lärosätets strategiska arbete med att skapa kompletta 
akademiska miljöer har medfört att Högskolan i Borås 
utvecklat följande sex prioriterade områden inom utbild-
ning, forskning och samverkan. 

• Biblioteks- och informationsvetenskap 

• Handel och IT 

• Människan i vården 

• Pedagogiskt arbete 

• Resursåtervinning 

• Textil och mode

Högskolan i Borås profilarbete har lett till att lärosätet i 
dag bedriver utbildning från grundnivå till utbildning på 
avancerad nivå och har rättigheter att utfärda master-
examen inom samtliga prioriterade områden. Sedan 
möjligheten att ansöka om examenstillstånd på forskar-
nivå infördes har högskolan inom ramen för utvecklingen 
mot kompletta akademiska miljöer arbetat aktivt med att 
utveckla verksamheten så att examenstillstånd på forskar-
nivå kan erhållas. Hittills har detta inneburit att högsko-
lan har generella examenstillstånd på forskarnivå inom 
fyra av de sex prioriterade områdena samt konstnärligt 
tillstånd inom Textil och mode. I syfte att kunna erbjuda 
kompletta akademiska miljöer prioriterar högskolan att 
intensifiera ansträngningarna för att erhålla examenstill-
stånd på forskarnivå inom områdena Pedagogiskt arbete 
och Handel och IT. Inom samtliga prioriterade områden 

har profileringsarbetet resulterat i nationellt starka 
utbildnings- och forskningsmiljöer med internationellt 
framgångsrika lärargrupperingar. Utvecklingen har re-
sulterat i att resurserna för forskning mer än fördubblats 
under den senaste tioårsperioden och att andelen forsk-
ning kontinuerligt ökat i relation till utbildningen.

BIBLIOTEKS  OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Bibliotekshögskolan utgör Sveriges mest omfattande 
forsknings- och utbildningsmiljö inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Bibliotekshögskolan är landets 
största forskningsmiljö inom ämnesområdet och bedriver 
forskning och utbildning med en stark professionsanknyt-
ning och internationell prägel. Forskningen inom  området 
tar sig an vår tids digitala utmaningar, oftast utifrån 
huma  nistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. 
Miljön strävar efter ett demokratiskt informations- och 
kunskaps samhälle med målsättningen att bidra till en 
positiv utveckling som förutsätter att samhället gemen-
samt delar och tillgängliggör information, kunskap och 
kulturella värden.

Inom Biblioteks- och informationsvetenskap erbjuds 
utbildning från grundnivå till forskarutbildningsnivå, 
liksom fortbildningskurser och uppdragsutbildningar 
för yrkesverksamma. Kompetensutvecklingen inom 
miljön relaterar i stor utsträckning, och allt tydligare, till 
samhällsgemensamma utmaningar som har med hållbar 
utveckling att göra.

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är tvär-
vetenskapligt och har en stor bredd i orientering mot olika 
problem och kunskapsområden. Detta är något som också 

återspeglas i pågående doktorandarbeten inom ämnet. 
Under 2021 genomfördes två disputationer och ett tjugotal 
forskningsseminarier med presentationer av doktorander, 
seniora forskare och nationella samt internationella gäs-
ter. Institutionen har också under året tagit ledningen för 
utvecklingen av en ny nationell forskarskola inom ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap.

Forskningen har nära koppling till utbildningen på 
grund- och avancerad nivå för att samtliga studenter ska 
gynnas av forskningsresultaten. Forskningen inom biblio-
teks- och informationsvetenskap delas upp i:

• Informationspraktiker och digitala kulturer

• Kunskapens infrastrukturer

• Bibliotek, kultur och samhälle

• Kritiska informationsstudier

Internationella samarbeten är utvecklande och hög-
skolans forskare deltar i en rad internationella nätverk 
och konferenser, exempelvis iSchools, och forskarna 
inom området har nära samarbete med externa aktörer. 
Sida-samarbeten bidrar till institutionens forskarutbild-
ning både genom samverkan och själva doktorandmiljön. 
Dessutom arbetar forskarna inom utvecklingsprojekt som 
genomförs av bibliotek och andra informationsintensiva 
organisationer. 

Uppdragsforskning och utvärderingar är en viktig och 
växande del av verksamheten inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. Efterfrågan på kompetensutvecklande 
insatser har varit stor även under 2021 och flera fortbild-
ningar har genomförts, till exempel ytterligare en omgång 

av uppdragsutbildning inom området forskningsdata i 
samarbete med Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs 
universitet. Samverkanspartners och uppdragsgivare, 
inom både forskning och utbildning, inkluderar i övrigt 
bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, Kungliga 
Biblioteket, Myndigheten för kulturanalys och Skolverket. 

HANDEL OCH IT
Handel och IT omfattar det forsknings- och praktikfält 
där näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för 
att utveckla digitala innovationer avseende tjänster och 
produkter i en handelskontext. Miljön intresserar sig 
särskilt för relationer mellan kunder och leverantörer 
samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och 
skapar nya möjligheter för mer effektiva affärs relationer 
och affärsmodeller. IT möjliggör en ökad integrering 
mellan kunder/konsumenter och leverantörer. Det 
innebär att innovativa tjänster och produkter kan ut-
veckla affärsrelationer inom ”business-to-business” och 
”business-to-consumer”. Det innebär också att innovativa 
tjänster och produkter kan utvecklas för att stödja kommu-
nikationen mellan myndigheter och medborgare.

Inom miljön erbjuds utbildningar i företagsekonomi 
och informatik upp till masternivå, samt utbildningar där 
dessa ämnen kombineras. Utbildningarna inom Handel 
och IT har ett högt och stabilt söktryck och med en fortsatt 
mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter.

Under 2021 har implementering påbörjats av satsningar 
som korrelerar väl med högskolans övergripande mål att 
skapa ett attraktivt lärosäte med kompletta akademiska 
miljöer. Satsningarna har också syftat till att skapa möjlig-
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heter för en internationellt konkurrenskraftig forsknings- 
och utbildningsmiljö inom Handel och IT. Högskolan 
kunde redan under 2021 se positiva effekter av satsning-
arna för både utbildning och forskning.

Högskolan har som målsättning att erhålla forskarut-
bildningstillstånd inom miljön Handel och IT. Som en 
del i den satsningen har högskolan under året fortsatt 
att bedriva den KK-finansierade Företagsforskarskolan 
i digital handel (INSiDR) i samarbete med Jönköping 
University och Högskolan i Skövde. Företagsforskarskolan 
syftar till att bygga upp en nationellt ledande forsknings- 
och utbildningsmiljö inom digital handel och skapa en 
arena för samarbete med näringslivet, över ämnes- och 
lärosätesgränser. 

Med stark regional förankring samt utifrån ett natio-
nellt och internationellt behov bedriver högskolan forsk-
ning med inriktning mot Handel och IT inom ämnena 
företagsekonomi, informatik och datavetenskap. Forsk-
ningen kännetecknas av nära samverkan med näringslivet 
och en hög andel externfinansierade projekt. Miljöns olika 
forskargrupper har fortsatt att bidra till att forskningen 
stärkts. Forskargrupperna utgörs av: 

• Handelsgruppen 

• Management

• Digital konsumtion 

• Industriell ekonomi 

• InnovationLab 

• Computer Science Lab at Borås Sweden

MÄNNISKAN I  VÅRDEN
Miljön Människan i vården riktar intresset mot patien-
ten, brukaren eller omsorgsmottagaren och den som ger 
vård, men också närstående, vårdstudenter och deras lä-
rande samt ledning och organisering av vård och omsorg. 
Människan i vården förankras teoretiskt i humanveten-
skap, vilket innebär en helhetssyn på patienten 
och vård- och omsorgsverksamheter. Oavsett 
perspektiv krävs en förståelse för hur 
människor upplever och påverkas i olika 
situationer. Inom området bedrivs 
nationellt och internationellt erkänd 
forskning som bidrar till människors 
hälsa och en god vård. Högskolan 
i Borås bidrar genom utbildningar 
och forskning till att göra vården mer 
mänsklig, trygg och säker. 

Inom miljön bedrivs ett flertal utbild-
ningar där den ojämförligt största utbild-
ningen är sjuksköterskeutbildningen. Inom 
vårdområdet ges därutöver åtta specialist utbildningar, 
utbildning till barnmorska samt ett master program. Inom 
miljön bedrivs också utbildningar på grund- och avancerad 

nivå inom vård- och omsorgsadministration, offentlig 
förvaltning, organisations- och personalutveckling och 
arbetsvetenskap. En del av dessa utbildningar ligger inom 
det vårdvetenskapliga området, medan andra har ett sam-
hällsvetenskapligt professionsperspektiv. 

Forskningen inom området bidrar till förändring av 
samhället och social hållbarhet. Forskningsfrågorna har 
fokus på patientsäkerhet, bedömning och beslutsfattande, 
vårdmiljö, kommunikation och vårdande samtal, äldre, 
samt ledning och organisering. Forskarutbildningen 
inom Människan i vården bedrivs i ämnet vårdvetenskap. 
Forskarutbildningen är en viktig del för en komplett 
akademisk miljö som bidrar till meritering för akademins 
forskare, samverkan med det omgivande samhället och 
framtida rekrytering till både högskolan och till vårdverk-
samheterna. Under 2021 har två disputationer och åtta 
etappseminarier för doktorander genomförts.

Forskningen innefattar människor i olika livsfaser i 
behov av vård eller omsorg, allt från barn till äldre per-
soner, men också olika vårdprofessioner eller anhöriga. 
Högskolan bedriver nationellt ledande forskning inom 
akut och prehospital vård. Forskningen är organiserad i 
sju forskargrupper: 

• Existentiella frågor i vårdande sammanhang 

• PreHospen 

• Vårdande i högteknologiska miljöer 

• Vårdande, Hälsa och Lärande 

• Äldre, hälsa och vårdande 

• Arbetsliv och välfärd. Hållbar styrning, organisering 
och ledning i välfärden 

• Arbetsliv och välfärd i omvandling 

PEDAGOGISKT ARBETE
En av förutsättningarna för att utveckla ett socialt och 
hållbart samhälle är utbildning av god kvalitet, från 

förskola och grundskola till högre utbildning. 
Med regional förankring och utifrån ett 

omfattande nationellt behov av pedago-
gisk kompetens och professionalitet 

bedriver högskolan lärarutbildningar, 
magister- och masterutbildning samt 
forskning inom pedagogiskt arbete. 
Dimensioneringen av, och rekryte-
ringen till, lärarutbildningarna sker 

genom en kontinuerlig omvärldsanalys 
där regional statistik tillsammans med 

kontinuerliga kontakter med kring-
liggande kommuner stödjer besluten om 

dimensionering och utbildningsutbud. 
Högskolan i Borås bedriver lärarutbildningar för för-

skollärare, grundlärare och ämneslärare. För att svara mot 
det regionala behovet av utbildade lärare bedrivs lärar-

Dimensioneringen av, 
och rekryteringen till, 

lärarutbildningarna sker 
genom en kontinuerlig 

omvärldsanalys.

utbildningarna förutom i Borås, också som utlokaliserade 
utbildningar på Campus Varberg och vid Högskolan i 
Skövde. Utöver program på grundnivå bedrivs även utbild-
ning på avancerad nivå samt genom fristående kurser av 
fortbildande karaktär.

Utbildningarna har under de senaste två åren i hög grad 
bedrivits på distans, vilket lett till diskussioner om vilka 
lärarutbildningar som ska bedrivas med flexibel läsform 
utöver de ordinarie programmen på campus.

För att nå de presumtiva studenterna bedrivs årligen 
aktiva rekryteringskampanjer genom deltagande på 
utbildningsmässor och annonsering i såväl dagspress som 
via sociala medier.

Högskolan har som målsättning att erhålla forskarut-
bildningsrättigheter i pedagogiskt arbete för att nå en 
komplett akademisk miljö. För att uppnå denna målsätt-
ning har projekt för att säkra, utveckla och förbättra 
institutionens forskningsverksamhet inför en kommande 
ansökan om forskarutbildningstillstånd genomförts. 
Projekt inbegriper också ett brett kvalitetshöjande arbete 
inom vilket flera mindre delprojekt ingår. Exempelvis 
berör det forskar skolor, (forskarskolan SPETS) eller 
andra samarbeten om forskarutbildning (med exempelvis 
Jönköping, JUFU), upprättande av handledarkollegium, 
doktorandmiljö, forskargruppernas verksamhet, och  
kompetensförsörjning. 

Forskningen inom ämnet pedagogiskt arbete behandlar 
frågor med relevans för samhället i allmänhet och utbild-
ning i synnerhet. Inom ämnet ryms både pedagogiska, 
allmändidaktiska och ämnesdidaktiska frågeställningar. 
Forskningen är professions- och praktiknära och tar 
sin utgångspunkt i frågeställningar som aktualiseras i 
pedagogiska praktiker och professioner. Den syftar till att 

problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksam-
het relativt forskning om lärarprofession, undervisning, 
inkludering i lärandemiljöer, hållbarhet i utbildning men 
också frågor om rättvisa via begrepp som genus, etnicitet, 
klass, ålder och funktionalitet. Forskningen omfattar även 
studier kring kunskapspolitik och utbildningsreformer.

Forskningen utgår från den gemensamma plattformen 
Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle och bedrivs 
inom fyra forskargrupper:

• Justice, Education and Didactics

• Högre utbildning, praxis och politik

• Early Childhood Education

• Subject Matter Didactics Research Group for Civic  
studies, Natural science and Mathematics

RESURSÅTERVINNING
Inom den flervetenskapliga miljön resursåtervinning 
bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av 
innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens 
resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig 
del i detta är att bidra till en minskning av användandet av 
fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthus-
gaser. Alla utbildningsprogram har en tydlig koppling till 
högskolans forskningsprofiler och utbildningarna på 
grund nivå öppnar för vidare fördjupningsstudier på magis-
ter- och mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.

Utbildningsmiljön har en internationell prägel och 
inom ramen för ett antal utbildningsprogram erbjuds 
studenterna möjligheten att studera vid ett av högskolans 
partnerlärosäten i Sydkorea, Kina, Frankrike, Brasilien, 
Tyskland eller Indonesien. Internationella masterprogram 
i resursåtervinning med engelska som undervisningsspråk 
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lockar studenter från hela världen vilket även möjliggör 
interkulturella möten på hemmaplan och därmed ger stu-
denterna tillfälle att skapa kompetenser för att agera i en 
internationell och föränderlig miljö. För de studenter som 
läser ingenjörsutbildningar och utbildningar på avancerad 
nivå väntar en arbetsmarknad där de är efterfrågade. 
Inom vissa områden, till exempel bygg och energi har 
många studenter en anställning innan de är färdiga med 
utbildningen.

Forskarskolan för forskarutbildningen inom Resurs-
återvinning omfattar utvecklandet av olika tekniska me-
toder för att förädla och återvinna resurser – energi och 
material – ur avfall eller restprodukter. Förutom tekniska 
metoder ingår också forskning kring logistiska och sociala 
aspekter kopplade till samhälleliga lösningar vid återvin-
ning av resurser med syfte att främja utvecklingen mot 
ett hållbart samhälle. Under 2021 har fyra disputationer 
genomförts och sju nya forskarstuderande antagits.

Målsättningen med forskningen inom miljön är att 
minska avfall samt utveckla nya material och funktionella 
polymerer ur restprodukter och avfall. Dessutom ingår 
utveckling av material för att förbättra deras återvinnings-
barhet. Högskolan i Borås är det enda lärosäte i Sverige 
som har en uttalad profilering inom resursåtervinning. 

Forskningen har en tydlig koppling och förankring inom 
näringslivet och offentlig sektor. Forsknings- och utveck-
lingskonsortiet inom Waste Refinery har en särskild tyngd. 
Detta konsortium har kompetenser från universitet, hög-
skolor, institut, offentlig förvaltning och industri.

Inom resursåtervinning finns ett väl utvecklat nätverk 
för utbyte och samarbete inom prioriterade forsknings-
områden – både inom landet och internationellt. Kon-
takterna sker både i form av samordnade aktiviteter på 
institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan 
enskilda forskare.

Inom Resursåtervinning finns fem tätt samverkande 
forskargrupper:

• Bioteknik

• Förbränning och termiska processer

• Polymerteknologi

• Resource management

• Hållbart samhällsbyggande

TEXTIL OCH MODE
Området Textil och mode är multidisciplinärt. Inom 
ämnena undersöks definitioner, metoder och modeller 
av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och 
mode i forskning, industri och i samhället för att bidra 
med lösningar på globala utmaningar och problem. 
Området kombinerar vetenskapliga och konstnärliga 
discipliner där Textilhögskolan har ett nationellt ansvar 
för såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, 

som samverkan mellan konst och vetenskap och erbjuder 
en rad nationellt unika utbildningsprogram. Utbildning-
arna på grundnivå öppnar för vidare fördjupningsstudier 
på magister- och masternivå samt därifrån till forskarut-
bildning.

Utbildningarna inom Textil och mode kännetecknas 
av tydlig samhällsrelevans, internationell prägel och stor 
bredd inom ämnena design, textilteknik och textilt mana-
gement. Utbildningarna inom miljön har ett stabilt gott 
söktryck och mycket god arbetsmarknad för utexamine-
rade studenter. Inom design utgör internationella utställ-
ningar och event den viktigaste arenan för att attrahera 
och rekrytera internationella studenter till utbildnings-
programmen.

Forskarskolan i Textil och mode bedriver forskarut-
bildning inom tre ämnen, textil materialteknik, textilt 
management samt textil- och modedesign med konstnär-
lig examen. Textilt management är ett flervetenskap ligt 
ämne och ämnen som management, logistik, marknads-
föring och konsumentbeteende kan utgöra teoretisk ut-
gångspunkt för studier av social och miljömässig håll  bar-
het, material- och produktutveckling och entreprenör skap 
inom det textila fältet. Under året har en dis putation 
ägt rum och sex forskarstuderande är in skrivna. Textil 
materialteknik är multidisciplinär till sin natur och 
kännetecknas av att skilda teknologier tas i anspråk 
för samhälls- och industrirelevanta applikationer där 
typiskt avancerade och smarta material och nya proces-
ser är centrala teman. Under året har en disputation ägt 
rum och nio forskarstuderande är inskrivna. Inom den 
konstnärliga forskarutbildningen i textil- och modedesign 
ligger fortsatt fokus på att, såväl teoretiskt som praktiskt, 
fördjupa förståelsen för samspelet mellan analys och 
syntes i designprocessen som grundval för utveckling av 
designmetodik, designtekniker och designprogram och 
förutsätter en praktikbaserad ansats – för design genom 
design. Under året har två disputationer ägt rum och två 
nya forskarstuderande har antagits.

Inom den konstnärliga forskarutbildningen studeras 
och undersöks textila gestaltningsfrågor och uttrycksmöj-
ligheter för utveckling av metoder, modeller och design-
program, detta genom en experimentell praktikbaserad 
ansats och ofta i samverkan med angränsande ämnesom-
råden. Under året har två disputationer ägt rum och tio 
forskarstuderande har antagits.

Forskningen bedrivs i en unik forskningsmiljö och med 
nära anknytning till textilindustrin. Forskningen bedrivs 
inom:

• Design

• Textilteknologi

• Textilt management
SISSE BJERRE "PAPER WEAR" EXIT

FOTO:  DANIELA FERRO
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Kompetens- 
försörjning

Åtgärder för kompetensöverföring har medfört 
att  Högskolan i Borås under året haft  kompetens 
för att fullgöra sina uppgifter och redovisa 
 resultat samt genomförande av verksamheten  
i enlighet med högskolans mål. 

Genom att arbeta gränsöverskridande över hela lärosätet, 
såväl tvärvetenskapligt som flervetenskapligt och inom 
disciplinerna, kan högskolan utnyttja sina resurser och 
förutsättningar på bästa sätt för att nå högskolans mål. 
Det förutsätter att utbildnings- och forskningsverksam-
heten och verksamhetsstödet arbetar tillsammans för 
en fortsatt utveckling av verksamheten och för att stärka 
kvaliteten. Att arbeta tillsammans fordrar en kultur och 
en värdegrund som bygger på allas lika värde, tillit och 
respekt för varandra. En sådan utveckling förutsätter att 
högskolan lyckas rekrytera och behålla kompetenta och 
engagerade medarbetare samt att alla medarbetare och 
studenter ges möjlighet till en stimulerande arbetsmiljö 
och goda möjligheter till att utvecklas. Högskolan i Borås 
arbetar därför aktivt med kompetensutveckling och 
rekrytering samt att skapa attraktiva karriärvägar. Detta 
för att säkerställa att kompetens finns för att genomföra 
verksamheten i enlighet med högskolans mål och bidra 
till en hög måluppfyllelse. 

Genomförda åtgärder som vidtagits för att attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens samt 
åtgärder för kompetensöverföring har medfört att Hög-
skolan i Borås under året haft kompetens för att fullgöra 
sina uppgifter och redovisa resultat samt genomförande 
av verksamheten i enlighet med högskolans mål. Inom 
flera verksamhetsområden upplever högskolan att det 
finns utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen 
på såväl kort som lång sikt. Detta gäller både gentemot 
andra lärosäten men även från professionen, vilket på 
sikt kan få konsekvenser för utbildningarnas kvalitet. De 
områden där Högskolan i Borås uppfattar att det föreligger 
en ökad konkurrenssituation som kan leda till svårigheter 
att genomföra en verksamhet av hög kvalitet är framför-
allt lärar- och vårdutbildningarna men även informatik 
och redovisning. Gemensamt för dessa utbildningar är att 
den nationella situationen innebär en utmaning avseen-
de tillgången till akademiskt meriterade lärare. Under 
året har det främst inneburit svårigheter att rekrytera 
disputerade medarbetare inom dessa områden, men 
även att högskolan till följd av svårigheten att behålla och 

rekrytera rätt kompetens fått tillståndet för grundlärar-
examen med inriktning fritidshem indraget. Även inom 
delar av verksamhetsstödet är personalomsättningen hög 
och nyrekryteringen svår till följd av konkurrensen på 
arbetsmarknaden. 

Som ett direkt resultat av det utökade uppdraget inom 
utbildning och tillväxten inom forskning ökade såväl 
antalet medarbetare som antalet helårsarbetskrafter. 
I jämförelse med föregående år är i stort sett samtliga 
medarbetarkategorier på samma nivå eller har ökat under 
året. Den största ökningen har skett inom den forskande 
och undervisande personalen och framförallt av antalet 
adjunkter, lektorer och professorer. Att antalet professo-
rer och lektorer ökar är ett resultat av Högskolan i Borås 
satsning på kompetensväxling och kompetensutveckling 
inom våra prioriterade utbildnings- och forskningsmiljöer. 
Exempelvis har tio adjunkter befordrats från adjunkt till 
lektor och sex lektorer har befordrats till professor och två 
professorer har tillträtt under 2021. Samtidigt har det skett 
en ökning inom den administrativa personalen vilket med-
fört att andelen lärare och doktorander sedan flera år är 
relativt oförändrad på en nivå runt 63 procent av högsko-
lans samtliga medarbetare. 

Måluppfyllelse och resultat

Medeltalet anställda

2021 2020 2019

Antal anställda 803 763 757

Varav kvinnor 502 472 466

Andel kvinnor % 63% 62% 62%

Medarbetare (helårsarbetskrafter)

2021 2020 2019

Lärare

Professorer 33 28 29

Lektorer 173 161 160

Meriteringsanställningar 5 3 2

Adjunkter 152 139 136

Annan undervisande/forskande 
personal 26 25 23

Timanställda 11 10 10

Mertid/övertid 11 9 8

Totalt 411 375 368

Övrig personal

Doktorander 55 58 55

Teknisk personal 41 40 41

Administrativ personal 197 183 176

Bibliotekspersonal 18 17 19

Timanställda 14 11 14

Mertid/övertid 1 1 1

Totalt 326 310 306

Summa 737 685 674
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Kompetens-
utveckling

Högskolan arbetar aktivt för att stärka utbildning och 
forskning genom olika former av kompetensutveckling 
och för samtliga lärarkategorier ingår kompetensutveck-
ling inom ramen för arbetstidsavtalet. För en fortsatt ut-
veckling av verksamheten i enlighet med högskolans mål 
har de erhållna examenstillstånden på forskarnivå varit 
en förutsättning för att upprätthålla kompetensen inom 
de prioriterade utbildnings- och forskningsmiljöerna och 
bidra till högskolans attraktivitet. Sedan forskarutbild-
ningen startade vid Högskolan i Borås har sammanlagt 
97 disputationer skett inom dessa miljöer. Under samma 
tidsperiod har 53 forskarstuderande finansierade av 
Högskolan i Borås disputerat på andra lärosäten. Vidare 
har under åren drygt 55 forskare haft anställning som 
postdoktor och under 2021 hade fem medarbetare en 
meriteringsanställning. 

Högskolans rekrytering och satsningarna för att kompe-
tensutveckla lärarna har medfört att andelen professorer 
och lektorer ökat under perioden och antalet docenter som 
inte har anställning som professor ligger på en  stabilt hög 
nivå (52 under 2021). Att dessa satsningar varit fram-
gångs rika visas av att andelen disputerade sedan ett antal 
år stabiliserats på en nivå runt 56 procent. Detta trots 
att Högskolan i Borås bedriver en relativt omfattande 
utbildning och forskning inom det konstnärliga området. 
Ett område där forskarutbildningarna på nationell nivå 
fortfarande är under utveckling och där antalet dispute-
rade generellt sett är lågt. 

I maj 2021 fick högskolan besked om att ansökan om 
anslutning till Europeiska stadgan för forskare och Rikt-
linjer för rekrytering av forskare (HRS4R) beviljades. 
I och med godkännandet av ansökan ger det högskolan 
rätten att använda utmärkelsen HR Excellence in Rese-
arch och innebär att högskolan utvärderats och godkänts 
av EU-kommissionen för genomförd implementering av 
stadgan och riktlinjerna. 

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att  stärka 
Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dy-
namiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom 
stadgan och riktlinjerna förbättra villkoren för den fria 
forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för fors-
kare och öka mobiliteten, motverka diskriminering i alla 
former, öka kunskapsutbytet samt främja ett kontinuerligt 
kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. 

Pedagogisk  
kompetens-
utveckling 

En kontinuerlig pedagogisk utveckling är en central del 
för att stärka lärarna och säkerställa en utbildningsverk-
samhet av fortsatt hög kvalitet. Samtliga högskolans 
lärare erbjuds stöd i sitt pedagogiska utvecklingsarbete 
genom den verksamhet som bedrivs inom Enheten för 
högskolepedagogisk utveckling och forskning. Den hög-
skolepedagogiska verksamheten knyter an till ett brett 
fält av aktiviteter, från förståelse för studenternas kritiska 
tänkande och utveckling, via examination och jämställd-
hetsfrågor, till hur man bäst använder digitala verktyg 
för att stödja studenternas lärande på både campus- och i 
distansutbildningar. 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska grund-
utbildningen är kärnan i verksamheten och under våren 
2021 genomförde deltagarna ett pedagogiskt utvecklings- 
arbete kopplat till den egna undervisningspraktiken. Ett 
trettiotal nya lärare examinerades enligt en ny utbild-
nings modell med tre delkurser innan sommaren och 
lika många deltagare startade en ny utbildnings omgång i 
starten av höstterminen. Utöver den behörighets givande 
kursen genomfördes kurser på  svenska och engelska 
i handledning av doktorander samt ett flertal mindre 
kurser, seminarier och workshoppar inom områden som 
handledning på grund och avancerad nivå, examination 
och bedömning, tillgänglighetsfrågor samt jämställdhets-
integrering. 

Högskolans lärare och grupper av lärare erbjuds även 
konsultativt stöd för utvecklingsarbeten i sina utbildning-
ar. Under året har det konsultativa stödet kring digitalise-
ring av undervisning varit fortsatt högt efterfrågat till följd 
av pandemin och kravet på distansarbete och distans-
undervisning. Utöver detta har en betydande del av de 
högskolepedagogiska resurserna använts för att stödja in-
förandet av ny lärplattform genom olika former av utbild-
ningsinsatser. I arbetet med att ge stöd för olika former av 
digitala verktyg har samverkan med högskolans  tekniska 
support stärkts och former för mer formell samordning 
arbetats fram. Syftet är att främja en fortsatt pedagogisk 
utveckling där lärandet står i centrum och där tekniken ger 
verktygen. Därutöver har ett arbete för att stödja arbetet 
med kursvärderingar och kursutveckling för att förbättra 
kvalitetssystemet för utbildning genomförts. 
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Kvalitet

MALIN HANSSON "EXPANDING TEXTURAL EXPRESSIONS OF SYNTHETIC NONWOVEN",  EXIT
FOTO:  DANIELLA FERRO

Det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås 
utgör en integrerad del av verksamheten, vilken präglas 
av ett kontinuerligt förbättringsarbete på alla nivåer och 
inom alla processer. Högskolans system för kvalitetssäk-
ring av forskning och utbildning tar sin utgångspunkt i 
att alla medarbetare och studenter i så stor utsträckning 
som möjligt ska känna ett ansvar för sitt eget arbete samt 
vara en aktiv part i högskolans övergripande kvalitetsar-
bete. Modellerna bygger på en systematisk uppföljning 
och utvärdering av befintlig utbildningsverksamhet och 
pågående forskning. 

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitetsar-
betet är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner 

och verksamhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger 
mellan ledning och enheter, nämndernas uppföljningar av 
nya och befintliga utbildningar, samt kurs- och program-
utvärderingar och forskargruppernas forskningsplaner. 
Under 2021 har de lokala utbildningsutvärderingarna för 
innevarande sexårscykel fortsatt enligt upprättad plan. I 
utvärderingsarbetet har såväl externa ämnesexperter som 
arbetslivsrepresentanter medverkat. Vidare har arbetet 
med att utvärdera högskolans forskningsmiljöer fortsatt 
enligt den cykel som initierades 2020. I bedömargrupper-
na ingår här såväl extern som intern forskningsexpertis. 
Högskolans kvalitetsarbete har under året allt mer riktat 
sitt fokus mot uppföljning och tillvaratagande av resultat.

Kvalitetsarbete
Högskolan i Borås har i all sin verksamhet ett ständigt fokus på kvalitet 
och kvalitetsutveckling. I centrum för kvalitetsarbetet står högskolans 
policy för kvalitetsarbete samt en lokal sexårig utvärderingscykel för  
kvalitetssäkring av all forskning och utbildning som bedrivs vid läro sätet. 
De lokala utbildningsutvärderingarna har under 2021 genomförts enligt 
plan, samtidigt som Universitetskanslersämbetet lämnat slut giltigt 
omdöme från sin granskning av högskolans kvalitetssäkrings arbete vad 
gäller utbildning. 
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Kvalitetsindikatorer

2021 2020 2019

Antal tillstånd att utfärda examina

 - Masternivå 9 9 9

 - Forskarnivå 5 5 5

 Andel disputerade lärare 55% 56% 56%

Prestationsgrad i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 80% 78% 82%

Genomströmning i egen utbildning på forskarnivå (totalt antal individer) 97 85 67

 Vetenskaplig produktion 481 474 427

Externa medel för forskning (mnkr) 100,9 98,6 103,5

Externa medel/Forskningsanslag 1,0 1,1 1,3

Målet för verksamheten som bedrivs vid universitet och 
högskolor är att den ska hålla en internationellt sett hög 
kvalitet och bedrivas effektivt. För att bedöma verksam-
hetens utveckling används ett antal indikatorer och be-
dömningsgrunder för att mäta resultat avseende utveck-
lingen inom sektorn. Högskolan i Borås har valt dessa 
indikatorer för att bedöma hur verksamheten utvecklas 
och om utbildning och forskning vid lärosätet håller god 
kvalitet. Indikatorerna som högskolan valt för att redovisa 
resultat är: 

• Resultat av Universitetskanslersämbetets kvalitets-
utvärderingar

• Universitetskanslersämbetets beslut om tillstånd att 
utfärda examina

• Andel disputerade lärare vid universitet och högskolor

• Prestationsgrad i utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå

• Genomströmning i utbildning på forskarnivå

• Vetenskaplig produktion och förmåga att attrahera 
externa medel för forskning

Utöver indikatorerna görs en bedömning av utvecklingen 
inom utbildning på samtliga nivåer med fokus på antalet 
sökande och antagna samt antalet examina. Andra 
aspekter som bedöms är utvecklingen av utresande, 
inresande samt betalande studenter samt hur arbets-
livsanknytningen utvecklas. 

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETETS 
 KVALITETSGRANSKNINGAR
Universitetskanslersämbetet lämnade under 2019 omdö-
met godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll vad 
gäller högskolans sätt att systematiskt arbeta med kvali-
tetssystemet för utbildning. Högskolan i Borås har därefter 
arbetat med att åtgärda de av Universitetskanslers ämbetet 
identifierade bristerna enligt en högskolegemensam hand-
lingsplan, och en slutredovisning lämnades in till Univer-

sitetskanslersämbetet under våren 2021. Efter uppföljande 
granskning bedömde Universitetskanslersämbetet att 
högskolans kvalitetssäkringsarbete för utbildning nu 
håller hög kvalitet. 

Under 2021 har Universitetskanslersämbetet lämnat 
slutomdöme för två lärarutbildningar som tidigare erhållit 
omdömet ifrågasatt kvalitet och där högskolan arbetat 
med att lösa de problem som identifierats i anslutning till 
utbildningarna. Universitetskanslersämbetet bedömde att 
vidtagna åtgärder var tillräckliga för att kvalitetskraven 
skulle uppfyllas för Ämneslärarutbildning för grund-
skolans årskurs 7–9: svenska och engelska/svenska och 
svenska som andraspråk, och gav därför denna omdömet 
hög kvalitet. Utbildningen Grundlärarutbildning med in-
riktning mot arbete i fritidshem bedömdes däremot ha för 
låg andel disputerade lärare för att kvalitetskraven skulle 
kunna uppfyllas och Universitetskanslersämbetet drog 
med anledning av detta tillbaka examenstillståndet.

SÖKTRYCK,  GENOMSTRÖMNING OCH EXAMINA 
INOM UTBILDNING
Högskolan bedriver utbildning från grundnivå till ut-
bildning på avancerad nivå och har tillstånd att utfärda 
examen upp till masternivå inom samtliga utbildnings-
miljöer. Högskolans utbildningar utmärks av välutvecklade 
kontakter med respektive profession och av anknytning 
till forskning inom respektive fält. Utbildningarna är 
efter frågade med ett kontinuerligt högt och stabilt sök-
tryck till högskolans programutbildningar. Under de tre 
senaste åren har det skett en ökning av antalet studenter 
på fristående kurs och av antalet distansstudenter. 

Utvecklingen är glädjande eftersom högskolan med-
vetet arbetat för att utveckla fristående kurser med en 
flexibel studiegång för att erbjuda ett utbud som bidrar till 
kompetensutveckling för yrkesverksamma och skapa möj-
ligheter till ett livslångt lärande. Högskolans utbildning 
på avancerad nivå fortsätter att utvecklas och motsvarar 

Kvalitetsutveckling  cirka 14 procent av den totala volymen vilket i ett natio-
nellt perspektiv är väl i nivå med de nya universiteten. 
Den relativt höga andelen kurser och studenter på avan-
cerad nivå innebär att Högskolan i Borås, i relation till 
jämförbara lärosäten, redovisar ett stort antal examina.

I jämförelse med åren före pandemin har antalet in- och 
utresande studenter minskat. Innan pandemin påverkade 
det internationella studentutbytet var antalet inresande 
studenter vid Högskolan i Borås i paritet med jämförbara 
lärosäten medan antalet utresande var betydligt högre än 
genomsnittet för sektorn. Utvecklingen av antalet avgifts-
skyldiga internationella studenter har inte påverkats av 
pandemin i samma utsträckning utan ökat något sedan 
2019. Detta efter att ha legat på en stabil nivå runt cirka  
80 studenter sedan flera år.

GENOMSTRÖMNING UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
OCH ANDEL DISPUTERADE LÄRARE 
Inom utbildning på forskarnivå har Högskolan i Borås 
efter granskning av Universitetskanslersämbetet erhållit 
examenstillstånd inom fyra områden. Högskolan har 
där utöver som ett av endast fyra svenska lärosäten erhållit 
konstnärligt examenstillstånd på forskarnivå och bedriver 
en i det närmaste unik utbildning och forskning inom det 
konstnärliga området. Det, i jämförelse med hög-
skolor med liknande förutsättningar, relativt 
det stora antalet tillstånd att examinera på 
forskarnivå är ett kvitto på att högskolan 
bedriver en profilerad verksamhet med 
hög kvalitet och relevans. 

De erhållna examenstillstånden 
på forskarnivå har även bidragit till 
att upprätthålla kompetensen inom 
högskolans sex miljöer. Sedan forskar-
utbildningen startade vid Högskolan i 
Borås har sammanlagt 97 disputationer 
genomförts vid högskolans egna forskarut-
bildningar, vilket jämfört med andra högskolor 
är i det närmaste unikt. Detta visar att högskolan, 
från att forskarutbildningarna inrättades, haft kapacitet 
att bedriva forskarutbildning inom samtliga områden och 
framgångsrikt förvaltat erhållna examenstillstånd. Under 
samma tidsperiod har 53 forskarstuderande finansierade 
av Högskolan i Borås disputerat på andra lärosäten.

Att satsningen på kompetensutveckling av lärarkåren 
har varit framgångsrik visas av att andelen disputerade 
lärare sedan ett antal år stabiliserats på en nivå på runt  
56 procent. 

VETENSKAPLIG PRODUKTION OCH FÖRMÅGA ATT 
ATTRAHERA EXTERNA MEDEL FÖR FORSKNING
Profileringen av verksamheten har även resulterat i 
att den externt finansierade forskningen vuxit kraftigt 
under de senaste tio åren. Utvecklingen har resulterat i 

att andelen externa medel till forskningen sedan flera år 
är högre än basanslaget vid högskolan. Detta visar på en 
attraktionskraft och kvalitet genom att lärosätet erhåller 
externa medel i konkurrens i en omfattning som motsva-
rar universitetens. Exempelvis har högskolan, i relation 
till jämförbara lärosäten, varit koordinator för och deltagit 
i betydligt fler projekt inom ramen för EU:s Horizon 2020.

Forskning och forskarutbildning vid Högskolan i 
Borås har utvecklats mycket positivt under många år och 
utvecklingen har fortsatt under 2021. Under samma tids-
period har det totala antalet vetenskapliga publikationer 
ökat. Detta samtidigt som forskarna publicerar sig i mer 
prestigefyllda tidskrifter och att högskolan bedriver ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete av inrapporterad data. 
Ett faktum som inneburit att antalet refereegranskade 
publikationer ökat under perioden.

EN VERKSAMHET AV HÖG KVALITET
Sammantaget innebär resultaten av Universitetskanslers-
ämbetets kvalitetsutvärderingar, antalet tillstånd att 
examinera och genomströmningen i utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå,  antalet 
disputerade lärare samt högskolans vetenskapliga pro-
duktion och förmåga att attrahera externa medel för 

forskning att Högskolan i Borås kan se tillbaka på 
en utveckling som medfört att lärosätet i dag, 

utifrån regeringens indikatorer, bedriver 
en framgångsrik verksamhet med hög 

kvalitet i utbildning och forskning.
Därutöver har de höjda ersättnings-

beloppen inom utbildningsområdena 
humaniora, teologi, juridik, samhälls-
vetenskap, undervisning och verksam-

hetsförlagd utbildning resulterat i att 
skillnaderna i ersättning mellan hög-

skolans olika utbildningar minskat. Detta 
har resulterat i att lärartätheten inom dessa 

utbildningar fortfarande är på en generellt hög 
nivå men att högskolan inte längre behöver ompriori-

tera medel för att stärka dessa utbildningar. 
Inom lärarutbildningarna har kvalitetsförstärkningen 

även resulterat i att fler disputerade lärare har rekryte-
rats och en specifik lönesatsning har genomförts för att 
öka attraktiviteten för denna yrkeskår. Under samma 
period har högskolan haft regeringens uppdrag att bygga 
ut lärarutbildningarna. I syfte att öka antalet studenter 
har Högskolan i Borås byggt upp ökad lärarkapacitet och 
startat upp lärarutbildningar i Skaraborg. Utbyggnaden 
har medfört att antalet lärare ökat, samtidigt som konse-
kvensen av att bedriva lärarutbildning på tre olika campus 
påverkat lärartätheten. Övergången till distansutbildning 
som gjorts under 2020 och 2021 har i ljuset av corona-
pandemin visat sig ha en positiv effekt på lärartätheten  
i lärarutbildningarna. 

Inom lärar-
utbildningarna har 

kvalitets förstärkningen
även resulterat i att fler 
disputerade lärare har 

rekryterats.
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Utbildning på  
grundnivå och 

 avancerad nivå

Genom att utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forsk-
ning bygger högskolan tillsammans med studenter och 
sam arbetspartners kompletta akademiska miljöer. Utbild-
ningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och 
stu denterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involvera-
de i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter 
att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande. Högskolan 
i Borås profilarbete har lett till att lärosätet i dag bedriver 
utbildning från grundnivå till utbildning på avancerad 
nivå och har rättigheter att utfärda masterexamen inom 
samtliga prioriterade miljöer. Utbildningarna utmärks av 
väl utvecklade kontakter med respektive profession och av 
anknytning till forskning inom respektive fält. Lärosätets 
utbildningar är efterfrågade och söktrycket till lärosätets 
programutbildningar ligger på en stabil nivå. Det välut-
vecklade samarbetet med professionerna och ett utbud 
som domineras av efterfrågade programutbildningar 
medför att studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden 
med goda anställningsmöjligheter.

Utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås baseras på 
treåriga programutbildningar på grundläggande nivå 
och påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå. Som ett 
komplement till programutbildningarna finns inom res-
pektive område ett utbud av fristående kurser. Kurserna 
ger fördjupning och breddning av studenternas kunskaper 
samt speglar idealet om ett livslångt lärande. Utbudet av 
fristående kurser, varav flertalet ges med flexibel studie-

gång, medverkar också till att högskolan kan möta nya 
målgrupper som tidigare inte sökt sig till högre utbildning. 

För att svara upp mot regeringens utökade uppdrag 
inom kompetensutveckling och bristyrken till följd av 
coronapandemin ökade högskolans utbildningsvolym 
rejält under fjolåret. Utbyggnaden innebar att högskolan 
kunde öka antalet studenter på samhällsviktiga program-
utbildningar inom lärar- och vårdområdet samt högsko-
leingenjör och teknik- och informatikutbildningar. Den 
största ökningen av antalet studenter skedde genom ett 
kraftigt utökat utbud av fristående kurser, varav ett flertal 
på distans, riktade mot omställning och vidareutbildning 
för att stärka det livslånga lärandet. 

Eftersom högskolans utbildningsutbud baseras på pro-
gramutbildningar studerar majoriteten av studenterna 
på ett program (80 procent). De senaste årens ökning av 
antalet fristående kurser har dock inneburit att andelen 
studenter som läser en fristående kurs ökat i relation till 
andelen till programstudenter. Även andelen distans-
studenter har ökat något jämfört med föregående år och 
under året läste 28 procent en kurs på distans medan 72 
procent av studenterna läste vid campus. 

Under 2021 var utbudet av såväl programutbildningar 
(67) som fristående kurser (188) i stort sett oförändrat 
jämfört med fjolåret. Utav dessa programutbildningar var 
13 magister- respektive elva masterutbildningar, vilket 
motsvarar högskolans utbud på avancerad nivå under 
de senaste tre åren. Det stora utbudet av utbildningar på 
avancerad nivå har resulterat i att andelen studenter på 
denna nivå ligger på en stabil och, relativt andra högsko-
lor, hög nivå under perioden (14 procent). Detta är positivt 
eftersom ett attraktivt utbud av magister- och master-
program utgör en viktig rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. 

Utbildning enligt regleringsbrev

2021 2020 2019

Omsättning, mnkr 603,50 563,9 515,0

Intäkter av anslag, mnkr 577,2 530,2 499,9

Externa intäkter, mnkr 26,2 33,4 14,8

Verksamhetsutfall, mnkr 19,8 20,2 0,6

Antal helårsstudenter (HST) 6 736 6 649 5 894

Antal helårsprestationer (HPR) 5 362 5 170 4 858

Prestationsgrad 80% 78% 82%

Kostnad per HST, tkr 87 82 87

Kostnad per HPR, tkr 109 105 106

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 14%

Antal avlagda examina 1 910 1 759 1 727

- andel kvinnor 78% 79% 81%

- andel män 22% 21% 19%

Dimensionering av 
 utbildningsutbudet
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Dimensionering av ingenjörs-, lärar- och vårdutbildningar

2021 2020 2019

Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina

Högskoleingenjör 336 739 168 337 749 180 293 719 139

Sjuksköterska 240 549 163 252 592 149 258 567 156

Specialistsjuksköterska 189 157 129 174 147 134 146 135 124

Barnmorskeutbildning 17 24 19 20 25 13 20 20 21

Förskollärare 235 590 176 253 622 165 235 616 167

Grundlärare1 218 387 86 132 341 82 114 334 83

Ämneslärare 33 47 2 28 41 9 18 42 10

För att lösa bristen på utbildad personal inom vissa för 
samhällsbyggnaden viktiga utbildningar har Högskolan 
i Borås haft ambitionen och olika regeringsuppdrag att 
bygga ut hälso- och sjukvårdsutbildningar samt förskol-
lärar- och lärarutbildningar. Under perioden har hög-
skolan vidtagit en rad åtgärder och haft kapacitet för att 
öka antalet studenter inom dessa utbildningar. Bristen 
på verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom vård-
utbildningarna och ett nationellt vikande söktryck inom 
lärarutbildningarna har påverkat utbyggnadstakten. 

För perioden 2021–2024 har Högskolan i Borås fått i 
uppdrag att examinera 925 studenter inom lärar- och 
förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grund-
lärarexamina och ämneslärarexamina) och 1 245 inom 
hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, 
sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeex-
amina). För att nå målet inom hälso- och sjukvårdsut-
bildningar förs en kontinuerlig dialog tillsammans med 
vårdverksamheterna i syfte att öka antalet platser i verk-
samhetsförlagd utbildning. Detta har resulterat i att nya 
former för verksamhetsförlagd utbildning utvecklats. 

Högskolan i Borås reviderade exempelvis utbildnings-
planen för sjuksköterskeutbildningen för att kunna få 
tillgång till nya kommunala verksamhetsförlagda utbild-
ningsplatser inom slutenvården. Ett annat exempel är 
Peer Learning, där studenter handleds i par av en student-
handledare istället för individuell handledning, vilket 
ökat tillgången på handledare. Vidare finns ett kliniskt 
träningscentrum (KTC) som under 2021 ytterligare 
utvecklades och ger allt fler studenter en möjlighet att 

träna färdigheter samt utveckla kompetenser nödvändiga 
för det kommande yrket via simulering. Det har även förts 
diskussioner mellan verksamheterna och lärosätena i 
Västsverige om att öka antalet platser genom att samordna 
överlappningen mellan olika utbildningar och lärosätenas 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder. 

De genomförda åtgärderna för att skapa tillgång till fler 
verksamhetsförlagda utbildningsplatser har möjliggjort 
för Högskolan i Borås att bygga ut såväl sjuksköterske- 
som specialistsjuksköterskeutbildningen under året. 
Bristen på verksamhetsförlagda utbildningsplatser och 
svårigheterna för distansstudenter att få genomföra den 
verksamhetsförlagda utbildningen i närheten av hem orten 
har medfört att högskolan enbart kunnat upprätthålla 
tidigare nivå inom barnmorskeutbildningen. I jämförelse 
med 2019 innebär de redovisade åtgärderna att högskolan 
redovisar en ökning av antalet examina inom hälso- och 
sjukvårdsutbildningarna och att det totala antalet examina 
(barnmorskeexamina, sjuksköterskeexamina och speci-
alist sjuksköterskeexamina) uppgår till 311 för 2021. Detta 
motsvarar 25 procent av regeringens mål och visar att de 
vidtagna åtgärderna gett Högskolan i Borås goda förutsätt-
ningar att bidra till kompetensförsörjningen inom detta 
samhällskritiska område.

För att åstadkomma en utbyggnad av förskollärar- och 
lärarutbildningarna har Högskolan i Borås byggt upp 
lärarkapaciteten och startat utbildningar i Skaraborg. 
Utöver satsningarna i Skaraborg har högskolan även 
breddat utbudet av förskollärar- och lärarutbildningar i 
Varberg samt utvecklat nya utbildningar och fristående 

Utbildningar viktiga för 
 samhällsutbyggnaden

1 Antalet examinerade grundlärare har korrigerats för 2020 och 2019 i jämförelse med tidigare årsredovisningar.
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kurser inom området. Den främsta anledningen till att 
högskolan, trots den kapacitetsökning som de vidtagna 
åtgärderna inneburit, inte lyckats med den planerade ut-
byggnaden av förskollärar- och lärarutbildningar har varit 
det nationellt vikande söktrycket under perioden. 

Mot denna bakgrund är det positivt att antalet sökande 
och antalet antagna studenter till samtliga förskollärar- 
och lärarutbildningar återigen ökar för andra året i rad. 
Detta indikerar att intresset bland studenter återigen 
har ökat och att högskolan kan genomföra en fortsatt 
utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningar. I 
dagsläget be drivs förskollärar- och lärarutbildning vid 
Högskolan i  Borås av tradition som campusutbildning. De 
erfarenheter av utbildning på distans som gjorts under 
pandemin innebär att högskolan har goda förutsättningar 
att attrahera bredare målgrupper och nå nya studenter 
genom att utveckla utbildningar med ökade inslag av 
distansundervisning.

Det ökade söktrycket och ökningen av antalet studenter 
inom förskollärar- och lärarutbildningar innebär att 
hög skolan fortsatt utbyggnaden av dessa utbildningar 
under 2021. Utbyggnaden innebär att det totala antalet 
examina (förskollärarexamina, grundlärarexamina och 
ämneslärar examina) uppgick till 264 för 2021 och att hög-
skolan uppnått 29 procent av regeringens mål. I kombina-
tion med de åtgärder högskolan planerar, övningsförskolor 
och övningsskolor samt nya utbildningar, innebär det att 
Högskolan i Borås har goda förutsättningar att nå reger-
ingens mål och bidra till kompetensförsörjningen för ett 
område där det råder stor brist på utbildad  personal.

Under 2020 fick Högskolan i Borås regeringens uppdrag 
att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning 
samt övningsskolor och övningsförskolor. Arbetsintegre-
rad lärarutbildning riktar sig mot redan yrkesverksamma 
eller studenter som vill arbeta samtidigt som de studerar 
till lärare. Under 2021 har fokus riktats mot yrkesverk-
samma förskollärare. En projektgrupp har fått medel för 
att se över och föreslå en effektivare och mer transparent 
valideringsprocess och programmet för yrkesverksamma 
förskollärare har startat på distans för att underlätta att 
erbjuda dessa studenter ett flexiblare upplägg. Projekt-
gruppen som lämnat en rapport om ny grundlärarutbild-
ning har också inkluderat frågan om arbetsintegrerad 
lärarutbildning och validering av tidigare meriter. Där-
utöver har Högskolan i Borås fört dialog med Högskolan 
Väst om fördjupat samarbete runt framtida arbetsintegre-
rade lärarutbildningar.

Intresset för att starta upp en verksamhet med övnings-
skolor är stort bland skolhuvudmännen i de regioner som 
högskolan samarbetar med. Under året har ett omfattande 
utvecklingsarbete startats för att ta fram en modell för 
övningsskolor alternativt övningsförskolor som kan passa 
både högskola och skolhuvudmän. Målsättningen är att 
kunna erbjuda de studenter som påbörjar sin utbildning i 
Skövde på vårterminen plats i övningsskolor och övnings-
förskolor. Detta innebär att cirka 40 studenter i Skövde 
kommer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbild-
ning vid en övningsskola eller 
övningsförskola under 2022. 

Cirka 40 studenter 
i Skövde kommer att 

genomföra verksamhets-
förlagd utbildning vid en 

övnings skola eller övnings-
förskola under 2022.

Under 2019 erhöll Högskolan i Borås ett utökat uppdrag 
från regeringen för en satsning på utbildningar riktade 
mot kompetensutveckling och omställning samt program-
utbildningar där det råder brist på arbetsmarknaden. För 
att stimulera och kompensera högskolan för den vanligt-
vis låga genomströmningen inom distansutbildningar har 
regeringen även genomfört en satsning på det livslånga 
lärandet. Satsningen innebär att högskolan får avräkna 
full ersättning för helårsprestation per helårsstudent 
oavsett studentens egentliga prestation. Därutöver tillkom 
under året en satsning på sommarkurser. Satsningarna 
har möjliggjort för Högskolan i Borås att starta flexibla 
utbildningar med inslag av distans riktade mot redan 
yrkesverksamma och öka antalet studenter på bristyrkes-
utbildningar jämfört med 2019. Utvecklingen är positiv 
eftersom högskolan medvetet arbetat för att öka antalet 
studenter inom bristyrken samt utveckla fristående kur-
ser med en flexibel studiegång i syfte att erbjuda ett utbud 
som bidrar till kompetensutveckling. 

Utöver de utbyggnader av bristyrken som pågår inom 
lärar- och vårdutbildningarna har regeringens satsning 
inneburit att Högskolan i Borås kunnat öka antalet helårs-
studenter inom utbildningarna till högskoleingenjör med 
32 helårsstudenter, men framförallt har andra utbildning-
ar inom teknik och informatik ökat jämfört med 2019. 
Exempelvis har antalet helårsstudenter inom system-
vetarutbildningen ökat med 45 procent till 180 helårs-
studenter och inom utbildningen till affärsutvecklare 
med inriktning bygg har antalet helårsstudenter mer 
än tredubblats. I jämförelse med 2019 tredubblades 
även antalet helårsstudenter som läste en sommarkurs 
under fjolåret. Utbyggnaden av sommarkurserna har 
fortsatt under 2021 och antalet helårsstudenter inom 
ramen för denna satsning ökade ytterligare jämfört med 
ifjol. Ökningen av sommarkurserna har bidragit till att 
högskolan kunnat öka antalet flexibla kurser, ofta på dis-
tans, och skapa möjligheter för redan yrkesverksamma till 
ett livslångt lärande. 

Inom ramen för det livslånga lärandet har högskolan 
även genomfört ett antal korta kurser för yrkesverksam-
ma. Kurserna är utvecklade i samarbete med KK-stif-
telsen och syftar till kompetensutveckling inom IT och 
organisationsutveckling. Totalt har 114 studenter deltagit 
i dessa kurser under året. Högskolan har även genomfört 
en utbyggnad av kurser som kan förbereda studenterna 

för den framtida arbetsmarknaden genom exempelvis 
praktikperioder inom utbildning på avancerad nivå. I 
jämförelse med 2019 har utbyggnaden resulterat i att 
an talet helårsstudenter inom dess kurser mer än dubble-
rats. Totalt deltog 59 helårsstudenter vilket motsvarar en 
ökning med 35 helårsstudenter sedan 2019.

När satsningen på behörighetsgivande och högskole-
introducerande utbildning presenterades inledde Hög - 
skolan i Borås ett intensivt arbete för att svara upp mot 
regeringens mål för utbyggnaden. Den relativt stora 
volymen studenter på högskolans basårsutbildningar 
inom teknik och textil innebar att högskolan under 
2020 inte hade tillräckligt många sökande studenter för 
att nå regeringens uppdrag men högskolan redovisade 
ändå en ökning av antalet studenter jämfört med 2019. 
När satsningen förlängdes till att även omfatta 2021 har 
det arbetet som initierades under 2020 för att erbjuda 
studenterna utbildningar som underlättar övergången till 
högre studier resulterat i att högskolan lyckats attrahera 
tillräckligt många studenter för att kunna avräkna hela 
satsningen. 

Utbyggnad av  
vissa utbildningar

 Ökningen av 
sommar  kurs erna 

har bidragit till att hög-
skolan kunnat öka antalet 
flexibla kurser, ofta på dis-
tans, och skapa möjligheter 
för redan yrkes verksamma 

till ett livslångt 
 lärande.
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Högskolan i Borås målsättning är att genom verksamhet-
ens kvalitet och innehåll tillsammans med erbjudandet 
om en samlad och rik studiesocial miljö vara ett attrak-
tivt och eftersökt lärosäte för nationella och interna-
tionella studenter. Sett till studentgruppen som helhet 
dominerar studenter från Västra Götalandsregionen. 
Inom högskolans profilområden, Textilhögskolan samt 
Bibliotekshögskolan, är högskolan nationellt rekryterande. 
Att högskolans utbildningsutbud svarar mot studenters 
intresse visar sig genom att Högskolan i Borås i jämförelse 
med andra lärosäten över tid kan redovisa ett kontinuer-
ligt starkt söktryck, framförallt till högskolans program-
utbildningar. 

Under 2021 slogs nytt rekord i det totala antalet sökande 
studenter till högre utbildning. Samtidigt ökade antalet 
antagna endast marginellt jämfört med föregående år. 
Lättnaderna i pandemirestriktionerna innebar en liten 
ökning av antalet nybörjare bland de inresande studen-
terna vid de svenska lärosätena. Högskolan i Borås följde 
den nationella trenden och slog under året rekord i antalet 
sökande. Både till sommarkurserna och inför hösttermi-
nen hade Högskolan i Borås den största procentuella 
ökningen av antalet sökande i Sverige. Till största delen 
kan den stora ökningen av antalet sökande förklaras av att 
coronapandemin inneburit en kraftig inbromsning av den 
starka högkonjunkturen i Västsverige. 

Det ökade antalet sökande innebar att fler studenter an-
togs på program och att antalet antagna på fristående 
kurs mer än fördubblades jämfört med tidigare år. Situ-
ationen ser dock väldigt olika ut för högskolans olika 
utbildningar och även om fler studenter antogs jämfört 
med föregående år skulle ett högre söktryck vara önskvärt 
inom vissa inriktningar på lärarutbildningen och teknik-
området. För merparten av lärosätets utbildningar har det 
goda söktrycket inneburit att högskolan antagit studen-
ter i enlighet med planerad volym. Den fortsatt stabila 
efterfrågan på Högskolan i Borås programutbildningar 
befäste därmed högskolans position som ett attraktivt och 
eftersökt lärosäte för regionala, nationella och internatio-
nella studenter.

EXAMINA
Högskolan i Borås utbildningsutbud med fokus på pro-
gramutbildningar som leder till examen på grundnivå och 
avancerad nivå och en hög andel studenter på avancerad 
nivå innebär att Högskolan i Borås, i relation till jämför-
bara lärosäten, redovisar ett stort antal examina inom 
utbildningen. Utfallet för 2021 visar en ökning av antalet 
examina såväl på grundnivå som på avancerad nivå jäm-
fört med 2020. Ökningen har skett inom ett flertal olika 
kategorier men högskolan har på senare tid noterat en 
konstant ökad efterfrågan från studenterna avseende en 
generell examen. På såväl grundnivå som avancerad nivå 
speglar andelen kvinnliga studenter som avlagt examen 
högskolans totala studentpopulation. 

I relation till tidigare är trenden vid högskolan att an-
talet examina på grundnivå återigen ökar samtidigt som 
antalet på avancerad nivå ligger på en stabil nivå. I för-
hållande till andra lärosäten redovisar Högskolan i Borås 
en volym som innebär att lärosätet fortsatt intar en stabil 
topplacering bland samtliga högskolor och nya universitet 
avseende antalet utfärdade examina. 

 

Söktryck

2021
2021 

varav kvinnor 2020
2020 

varav kvinnor 2019
2019 

varav kvinnor

Antal sökande program 15 066 10 393 13 469 9 099 12 243 8 142

 - Varav förstahandssökande 4 942 3 635 4 688 3 363 4 289 3 038

Antal sökande fristående kurs 27 403 19 598 22 215 15 356 8 076 6 715

 - Varav förstahandssökande 7 825 5 768 6 971 4 862 2 940 2 456

Summa antal sökande 42 469 29 991 35 684 24 455 20 319 14 857

Antagna Program 2 571 1 754 2 587 1 754 2 298 1 545

Antagna fristående kurs 5 451 3 819 4 929 3 420 2 200 1 852

Totalt 8 022 5 573 7 516 5 174 4 498 3 397

Söktryck program 1,9 2,1 1,8 1,9 1,9 2,0

Söktryck fristående kurs 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3

Totalt 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6

Avlagda examina

2021 2020 2019

Generella examina grundnivå 757 655 635

Konstnärlig kandidatexamen 16 24 22

Yrkesexamina på grundnivå 519 514 481

Summa examina grundnivå 1 292 1 193 1 138

Generella examina avancerad nivå 317 284 294

Konstnärlig masterexamen 11 12 10

Yrkesexamina på avancerad nivå 290 270 285

Summa examina avancerad nivå 618 566 589

Totalt antal examina 1 910 1 759 1 727

Avlagda examina grundnivå

2021 2020 2019

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Högskoleexamen 22 50 17 7 24 7

Kandidatexamen 521 164 516 115 485 119

Konstnärlig kandidatexamen 14 2 20 4 21 1

Högskoleingenjörsexamen 87 81 83 97 61 78

Sjuksköterskeexamen 152 11 137 12 144 12

Lärarexamen 181 7 175 10 173 13

Summa examina grundnivå 977 315 948 245 908 230

Avlagda examina avancerad nivå

2021 2020 2019

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Magisterexamen 182 34 166 45 190 26

Masterexamen 86 15 58 15 57 21

Konstnärlig masterexamen 11 0 10 2 8 2

Specialistsjuksköterskeexamen 99 30 99 35 110 14

Barnmorskeexamen 19 0 13 0 21 0

Civilekonomexamen 44 20 28 19 33 29

Lärarexamen 64 14 65 11 64 14

Summa examina avancerad nivå 505 113 439 127 483 106

Högskolan i Borås   
placerar sig topp tre bland 
Sveriges högskolor sett till 

antalet examina.

VISSTE DU ATT. . .
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Breddad rekrytering  
och breddat deltagande

BREDDAD REKRYTERING
Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat 
deltagande som en del av lärosätets arbete för inklude-
ring och lika villkor. Breddad rekrytering avser samtliga 
planerade och systematiska åtgärder som genomförs 
vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från 
underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel. 
Breddat deltagande avser de insatser som utförs för att ta 
emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. 
Högskolan ser breddat deltagande som en förutsättning 
för att möjliggöra studenters lärande. Alla studenter oav-
sett bakgrund ska känna sig välkomna och inkluderade på 
Högskolan i Borås.

Under 2021 inledde högskolan ett högskoleövergripande 
arbete med syfte att förbereda för den självvärdering som 
Universitetskanslersämbetet begärde in för sin tematiska 
utvärdering av breddad rekrytering. Högskolan skrev i 
självvärderingen att organisationen har en hög ambitions-
nivå vad gäller att rekrytera brett och möjliggöra för stu-
denter att lyckas i sina studier men att det också innebär 
en utmaning, inte minst avseende breddat deltagande för 
studenter med funktionsvariationer vilket ofta kräver om-
fattande stödinsatser. Högskolan bedriver aktiviteter för 
att stödja breddad rekrytering men självvärderingen kom 
fram till att flera projekt saknar tydliga målbeskrivningar 
och därmed är svåra att följa upp. 

Breddad rekrytering är sedan flera år tillbaka integrerat 
i arbetet med och ett naturligt perspektiv i högskolans 
arbete med studentrekrytering. När ett urval av studenter 
görs för intervjuer, fotografering och filmning tas så långt 
som möjligt hänsyn till kön, ålder och ursprung för att re-
presentationen ska spegla det omgivande samhället. Det-
samma gäller rekrytering av studentambassadörer som 
ofta utgör det första mötet med högskolan för gymnasie-
eleverna och därför spelar en viktig roll för att nå olika 
grupper i samhället. Utöver den annonsering som riktar 
sig mot breda målgrupper har högskolan även arbetat 

med att anpassa annonseringen utifrån könsfördelning 
på program där det finns en ojämn balans mellan kvinnor 
och män. Det innebär att annonseringen riktades särskilt 
mot män inom vårdutbildningar, lärarutbildningar och 
bibliotekarieprogram och mot kvinnor inom ingenjörs-
utbildningar. 

För att underlätta för sökande och effektivisera proces-
sen för bedömningen av reell kompetens, har högskolan 
under året sett över sina rutiner. Bland annat skapades ett 
elektroniskt formulär som stödjer den sökande, förkortar 
processen och bidrar till en mer kvalitativ bedömning 
av den sökandes meriter. Högskolan har under flera år 
erbjudit Behörighetsgivande kurs för internationella 
akademiker som ger behörighet i svenska som andraspråk 
och samhällskunskap för högskolestudier. Inför antagning 
hösten 2021 förändrade högskolan antagningskraven till 
kursen med anledning av att de tidigare saknade stöd i 
högskoleförordningen. Vid höstens antagning innebar 
det att färre sökande uppfyllde behörighetskraven. Detta 
innebär att studenterna tvingas till mer omfattande åtgär-
der för att kunna bedriva kompletterande högskolestudier 
inom sitt ämnesområde och att vägen till etablering i 
arbetslivet fördröjs.

I syfte att fånga upp de personer som arbetar inom för-
skola men saknar formell utbildning till förskollärare er-
bjuder högskolan Förskollärarutbildning för pedagogiskt 
verksamma. För att vara behörig till utbildningen krävs 
minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete inom för-
skola och varje student genomgår en kartläggning av reell 
kompetens vilket resulterar i en valideringsprocess som 
leder till en individuell studieplan. Under 2021 erbjöds 
utbildningen för första gången på distans vilket innebar 
att söktrycket fördubblades och att dubbelt så många 
studenter antogs.

BREDDAT DELTAGANDE
I högskolans enkätundersökning Studentbarometern 
ställs återkommande frågor om diskriminering, trakas-

serier, sexuella trakasserier och mobbning. Resultaten 
från senaste undersökningen visar på en minskning av 
upplevd utsatthet i de fyra kategorierna. Enkäten genom-
fördes under pågående coronapandemi och möjligen har 
detta påverkat utfallet då mindre grad av social interak-
tion skedde under perioden. Trots den ovanliga situatio-
nen är resultaten glädjande och för att ha fortsatt fokus på 
arbetet med att motverka diskriminering inrättades under 
året ett studiemiljöråd där studenternas studiemiljörela-
terade frågor ska bevakas. Studiemiljörådet har en nära 
koppling till högskolans systematiska arbetsmiljöarbete 
och avser att stärka högskolans arbete inom området som 
rör diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. 

Inför 2021 meddelade regeringen att de avsåg att under 
tre år göra en nationell satsning på studenthälsan inom 
högskolor och universitet. Satsningen är att betrakta 
som en förebyggande och ambitionshöjande åtgärd för 
att studenters hälsa ska stärkas och pekar särskilt på den 
psykiska ohälsan som finns bland studenter. Med sats-
ningen vill regeringen också gynna studieovana studenter 
och som ett led i arbetet med breddat deltagande rekryte-
rade Högskolan i Borås en samordnare för studenternas 
studiemiljö. Uppdraget innebär att tillsammans med 
Studentkåren samordna och planera för insatser under 
studenternas första studieår och att arbeta aktivt för att 
förbättra studenternas studiemiljö. 

Behoven av att utveckla den språkliga färdigheten med 
inriktning mot det akademiska språkbruket och skrivan-
det ökar i den generella studentpopulationen. Högskolan 
möter dessa behov genom att erbjuda språkpedagogiskt 
stöd. Studenterna hade tillgång till stödet i flera olika for-
mer: genom undervisning som är integrerad med kurser, 
individuell handledning, drop-in support, öppna föreläs-
ningar samt även inspelade föreläsningar. 

Antalet studenter med beviljat riktat pedagogiskt stöd 
har ökat stadigt under de senaste åren. För Högskolan 
i Borås är det främst studenter med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och läs-
och skrivsvårigheter som ökat i antal. Alla 
studenter som ansökt om riktat pedago-
giskt stöd erbjöds ett enskilt samtal med 
samordnare och fick information om 
allmänt respektive riktat pedagogiskt 
stöd på Högskolan i Borås. För att öka 
tillgängligheten byggde högskolan 
under året särskilda tentamenssalar 
där studenter med riktat pedagogiskt 
stöd kan sitta enskilt, vila under exami-
nation och även ta med assistent för den 
som har behov av det. 

Under året har pandemin fortsatt påverka 
hela studentpopulationen men också specifikt grup-
pen med funktionsvariationer då studenterna inte alltid 

kunnat få det stöd som de har rätt till. Det har 
till exempel varit svårare för studenter med 

funktionsvariationer att hitta medstu-
denter och anteckningsstödjare då man 

inte lärt känna sina medstudenter på 
samma sätt som när man har under-
visning på campus. Högskolan har 
fått signaler om ett par avbrott från 
studier på grund av studiesituationen 

under pandemin. Det finns emellertid 
studenter med funktionsvariationer 

som har sett distansstudierna som positiva 
då möjligheterna för dem att bedriva studier 

ökat. De studenter som återvänt till campus 
upplevde även hybridundervisning som positiv med både 
studier på campus och distans. 

För att stärka  
studenternas  psykiska 

hälsa och gynna studenter 
 från studieovana miljöer  

rekryterade Högskolan i Borås 
en samordnare för studen-

ternas studiemiljö.
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För att erbjuda vidareutbildning till redan yrkesverksam-
ma erbjuder Högskolan i Borås uppdragsutbildningar inom 
samtliga prioriterade områden och utbildningarna ges 
både i form av poäng- och icke poänggivande utbildningar. 
Utbildningarna riktar sig främst mot yrkesarbetande i 
närområdet, men flera utbildningar ges på distans, vilket 
betyder att de geografiska gränserna vidgas. Av tradition 
har merparten av högskolans uppdragsutbildning skett 
inom lärar- och vårdutbildningarna. 

Sedan vårterminen 2019 bedriver Högskolan i Borås 
utbildning till polis på uppdrag av Polismyndigheten. 
Polisutbildningen är högskolans största uppdragsutbild-
ning och ges på såväl campus som distans. Under 2021 var 
söktrycket till polisutbildningen i Borås det högsta i lan-
det och på uppdrag av Polismyndigheten ökade högskolan 
antalet studenter som antogs. Det innebär att polisutbild-
ningen i Borås från och med hösten 2021 antar 192 stu-
denter varje termin. Utav dessa 192 studenter bedriver 
96 sina studier på distans, vilket gör distansutbildningen 
i Borås till störst i landet. Det som möjliggjort den stora 
utbyggnaden är den stora efterfrågan från studenterna 
som framförallt beror på de unika övningslokalerna, vars 
motsvarighet inte finns i landet, samt engagerade och 
drivna medarbetare. 

Under året har högskolan inrättat en kandidatexamen 
inom huvudområdet polisiärt arbete, vilket möjliggör för 
yrkesverksamma poliser att kompetensutveckla sig inom 
brottsutredning. Inrättandet av en kandidatexamen var 
ett naturligt steg i arbetet mot ökad akademisering och att 
stärka forskningsankytningen av utbildningen. I syfte att i 
framtiden bli en komplett akademisk miljö har högskolan 
påbörjat planerna med att utveckla en magisterutbildning 
inom polisiärt arbete. Som ett ytterligare led i arbetet med 
en komplett akademisk miljö har högskolan startat upp-
byggnaden av en forskargrupp med uppdrag att utveckla 
och beforska området polisiärt arbete. Arbetet har under 
2021 resulterat i att gruppen bland annat tilldelats externa 
forskningsmedel från Brottsförebyggande rådet. 

Det ökade uppdraget från Polismyndigheten har inne-
burit att såväl intäkter som kostnader ökat kraftigt inom 
uppdragsutbildningarna jämfört med 2020. Samtidigt som 
utbildningen till polis ökade, minskade intäkterna från 
 övriga uppdragsutbildningar. Anledningen till minskning-

en är att utbildningarna inom ramen för förskollärar- och 
lärarlyftet, som tidigare erhöll högre ersättning, succes-
sivt fasas ut och att Högskolan i Borås ställt in kurser på 
grund av för få, och ibland obehöriga, sökande inom dessa 
utbildningar. Detta är en trend som pågått i ett antal år, 
men som förstärkts ytterligare av att uppdragen från 
kommuner minskat jämfört med tidigare. Som en direkt 
följd av de minskade uppdragen från Skolverket minskar 
även antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom 
uppdragsutbildning inom lärarområdet under 2021. Det 
innebär att ökningen inom den poänggivande uppdrags-
utbildningen skett inom polisutbildningen. 

Framförallt de minskade intäkterna, men även  färre 
studenter inom lärarutbildningarna, medförde att kost-
naden per helårsstudent och helårsprestation inom upp - 
dragsutbildningen ökade jämfört med 2020. Till följd 
av utbyggnaden av polisutbildningen har omsättningen 
inom uppdragsutbildningen ökat, vilket resulterat i att 
hög skolans ackumulerade överskott inom uppdragsut-
bildningen understiger tio procent av den avgiftsbelagda 
verk sam heten. I syfte att skapa förutsättningar för att 
upp dragsutbildningarna ska växa under de närmaste åren 
har Högskolan i Borås under 2021 fortsatt att använda 
det ackumulerade överskottet för investeringar inom 
verk samhetsområdet. Framförallt har högskolan haft 
ut vecklingskostnader för kliniskt träningscentrum inom 
vård utbildningarna och uppdragsutbildning på distans 
inom vårdområdet. 

Uppdragsutbildning

2021 2020 2019

Omsättning, mnkr 107,9 83,9 51,9

Externa intäkter, mnkr 107,9 83,9 51,9

Verksamhetsutfall, mnkr -0,4 0,3 -0,9

Antal helårsstudenter 612 540 177

Antal helårsprestationer 621 517 143

Prestationsgrad 101% 96% 80%

Kostnad per HST, tkr 177 155 298

Kostnad per HPR, tkr 174 162 369

Uppdragsutbildning

Sedan studieavgifter infördes har de flesta avgiftsskyldiga 
studenter vid Högskolan i Borås studerat på avancerad 
nivå. Omfattningen av den studieavgiftsfinansierade 
verk samheten ligger sedan några år tillbaka på en relativt 
stabil nivå och de flesta studerar utbildningar inom områ-
dena Resursåtervinning och Textil och mode. De avgifts-
skyldiga studenterna har medfört en utökad administrativ 
hantering framförallt avseende antagning, betalning och 
utbildningsstöd. 

Trots att coronapandemin innebar en minskning av 
antalet nybörjare bland de inresande studenterna ökade 
antalet studieavgiftsskyldiga studenter vid Högskolan i 
Borås under 2020 och var relativt oförändrat under 2021. 
Av dessa studenter bedrev merparten studier på avance-
rad nivå och 13 studenter finansierade sina avgifter helt 
eller delvis genom stipendier. Högskolan i Borås har inte 
antagit några avgiftsskyldiga studenter genom separat an-
tagning och arbetet med studieavgiftsskyldiga studenter 
har inte påverkat högskolans utbytesverksamhet. 

Samarbetet mellan högskolan och Migrationsverket 
fungerar generellt sett väl. Året har naturligtvis präglats 
av den pågående pandemin och ändringen i utlännings-
lagen. Detta har försvårat Migrationsverkets handlägg-
ning av vissa studentärenden. För Högskolan i Borås 
har det inneburit att flera nybörjare, både studenter och 
doktorander, har haft, eller har, en utdragen handlägg-
ningsprocess gällande visum eller tillfälligt uppehållstill-
stånd samt att befintliga tredjelandsdoktorander har 
en osäker framtid i Sverige. 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2021 2020 2019

Omsättning, mnkr 4,3 4,5 3,9

Verksamhetsutfall, mnkr 0,2 -0,2 0,2

Antal studenter 86 87 81

- andel kvinnor 40% 34% 37%

- andel män 60% 66% 63%

Stipendiater 19 17 17

- varav egna 14 12 12

- varav SI 5 5 5

Helårsstudenter 44 45 36

Helårsprestationer 40 35 26

Prestationsgrad 91% 78% 72%

Andel studenter på avancerad nivå 94% 93% 95%

Kostnad per HST, tkr 93 104 103

Kostnad per HPR, tkr 102 134 143

Studieavgifter för 
 tredjelandsstudenter

Migrationsverkets 
handläggningstid har 

påverkat samtliga avgifts-
finansierade studenter 

negativt under 2021.
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Högskolan i Borås verksamhet inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå finansieras med statliga anslag 
och medel från externa finansiärer. Anslagsintäkterna 
fördelas av regeringen i regleringsbrev i form av ett ersätt-
ningstak, så kallat takbelopp, medan de externa intäkterna 
i huvudsak erhålls för uppdragsutbildning. Takbeloppet 
avräknas mot antagna studenter och deras prestationer. 
Under 2020 tilldelades Högskolan i Borås fler platser av 
regeringen för att möta den ökade efterfrågan på högre 
utbildning som uppstod som ett resultat av coronapande-
min. I kombination med ett fortsatt högt söktryck innebar 
det att Högskolan i Borås förra året kunde öka antalet 
utbildningsplatser och avräkna merparten av regeringens 
satsningar på kompetensutveckling och bristyrken.

Satsningarna som initierades under 2020 har medfört 
att Högskolan i Borås takbelopp för utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå ökade till 578 180 tkr för 2021. 
Inom ramen för takbeloppet är 5 180 tkr avsatta för en 
satsning på livslångt lärande och 3 033 tkr för att anordna 
sommarkurser. Genom ett utökat utbildningsutbud av 
framför allt fristående kurser och utbildning på distans 
redovisar högskolan en ökning av såväl antalet helårsstu-
denter som helårsprestationer jämfört med 2020. Detta 
innebär att prestationsgraden ökade med nästan två pro-
centenheter jämfört med föregående år och att högskolan 
når takbeloppet och kan avräkna satsningarna på livslångt 
lärande och sommarkurser. Utfallet resulterar även i att 
överproduktionen ökar och att Högskolan i Borås kan av-
räkna resterande 4 582 tkr av det outnyttjade anslag som 
erhölls från Kammarkollegiet för satsningen på behörig-
hetsgivande och högskoleintroducerande utbildning 2020. 

I jämförelse med föregående år ökar resurserna för utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå med tio procent. 
En jämförelse mellan olika intäktsposter försvåras av att 
regeringens satsning på kompetensutveckling och brist-
yrken under fjolåret betalades ut via Kammarkollegiet 
medan satsningen i år ingår i högskolans takbelopp. Kon-
sekvensen blir att satsningarna för båda åren avräknas 
enligt prislapparna för helårsstudenter och helårspresta-
tioner men att intäkterna redovisades som ett bidrag 2020 
men som ett anslag 2021. Det innebär att en jämförelse 
mellan åren av anslags- och bidragsintäkterna inte blir 
rättvisande och att ökningen av anslagsintäkterna i reali-
teten är mindre än vad som framgår av resultaträkningen. 
Årets ökning av intäkterna av avgifter är hänförbar till 
den fortsatta utbyggnaden av uppdragsutbildningen 
till polis medan övriga uppdragsutbildningar minskade 
jämfört med 2020. Andelen anslagsmedel som använts 
för att samfinansiera den bidragsfinansierade verksam-
heten minskade till 1,1 tkr för 2021, vilket motsvarade 1,2 
procent av den totala externa finansieringen. 

Jämfört med 2020 ökade kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med tio procent. Kostnads-
ökningen är till delar konsekvensen av volymökningen 
inom uppdragsutbildningen till polis men till största 
delen beror ökningen på personalkostnader kopplade till 
regeringens satsningar samt kostnader som uppstått som 
en konsekvens av övergången till distansutbildning till 
följd av pandemin. Sammantaget medför ovan stående att 
Högskolan i Borås redovisar en positiv kapital förändring 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021. 
Överskottet är resultatet av ökade intäkter till följd av 
regeringens satsning på kompetensutveckling och brist-
yrken och att högskolan planerar för en kostnads nivå i 
 paritet med ett minskat takbelopp när regeringens sats-
ning successivt fasas ut. 

Resurser och finansiering

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Antal helårsstudenter 6 736 6 649 5 894

Antal helårsprestationer 5 362 5 170 4 858

Prestationsgrad 80% 78% 82%

Ersättningstak, tkr 578 180 523 023 509 283

Över-/underprestation, tkr 3 388 39 614 -7 362

Sparade prestationer, tkr 19 856 16 468 0

Anslagssparande, tkr 0 0 9 453

Sparat anslag 2:64, tkr 0 4 582 -

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Belopp i tkr 2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 577 170 530 238 499 873

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 117 964 95 152 62 429

Intäkter av bidrag 16 166 22 126 4 230

Finansiella intäkter 169 243 351

Summa verksamhetens intäkter 711 469 647 759 566 883

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -456 827 -416 588 -383 260

Kostnader för lokaler -92 875 -89 591 -81 550

Övriga driftkostnader -118 764 -96 686 -82 807

Finansiella kostnader -168 -95 -405

Avskrivningar och nedskrivningar -23 439 -24 349 -20 288

Summa verksamhetens kostnader -692 073 -627 309 -568 310

Verksamhetsutfall 19 396 20 450 -1 427

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 0 0 1 195

Summa resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 0 0 1 195

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 1 494 2 238 2 048

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 5 272 3 638 5 605

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 170 151 199

Lämnade bidrag -6 936 -6 027 -7 852

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 19 396 20 450 -232



50 51

HÖGSKOLAN I BORÅS – ÅRSREDOVISNING 2021FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Forskning  
och utbildning  
på forskarnivå

3 019, Offentliga forskningsstiftelser 

8 627, Övriga 

5 660, KK-stiftelsen  

535, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad  

2 949, Företag i Sverige 

8 057, övriga EU-medel  

4 755, EU-medel erhållna inom ramprogram

1 614, EU-medel erhållna inom ERC 

14 305, Region 

Kommuner, 11 275

Enskilda utbildningsanordnare, 83

Statliga myndigheter, 10 253  

Sida/SAREC, 1 410

Naturvårdsverket, 8 910

Energimyndigheten, 1 204

Vinnova, 10 791

Forte/FORMAS, 1 799

Vetenskapsrådet, 5 684

Forsknings- 
finansiärer, tkr

Under de senaste tio åren har Högskolan i Borås utveck-
lats till en profilerad och mycket stark högskola. Högsko-
lans systematiska arbete innebär att universitetskvaliteter 
successivt tillförs och att lärosätet bidrar till att stärka 
läro sätesstrukturen i Västsverige. Arbetet med att utveck-
la kompletta akademiska miljöer med en balans och en 
nära relation mellan utbildning och forskning och med 
examenstillstånd på alla nivåer har resulterat i en stark ut-
veckling av forskningen inom respektive prioriterad miljö. 

Högskolans forskningsverksamhet bedrivs i dag inom 
sex prioriterade områden: 

• Biblioteks- och informationsvetenskap

• Handel och IT

• Människan i vården

• Pedagogiskt arbete

• Resursåtervinning 

• Textil och mode 

Profilerna kännetecknas av hög vetenskaplig och konst-
närlig nivå och verksamheten präglas av ett gränsöver-
skridande arbets- och förhållningssätt. Inom samtliga 
forskningsområden har profileringsarbetet resulterat i att 
ett antal nationellt starka forskningsmiljöer med inter-
nationellt framgångsrika lärargrupperingar och spets 
utvecklats vid lärosätet. 

Profileringen har resulterat i att Högskolan i Borås efter 
granskning av Universitetskanslersämbetet har tillstånd 
att examinera på forskarnivå inom fyra av dessa områden; 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervin-
ning, Textil och mode samt Människan i vården. 

Inom området Textil och mode har Högskolan i Borås 
såväl generellt som konstnärligt tillstånd. Inom området 
bedrivs nationellt unik och internationellt stark forsk-
nings- och utbildningsverksamhet och Textilhögskolan 
är ett av högskolans två starka varumärken. Det andra 
varumärket är Bibliotekshögskolan där Högskolan i Borås 
utvecklats till en stark nationell och internationell aktör 
inom såväl utbildning som forskning i biblioteks- och in-
formationsvetenskap. I syfte att kunna erbjuda kompletta 
akademiska miljöer prioriterar högskolan att vidareut-
veckla samtliga områden och intensifiera ansträngning-
arna för att erhålla examenstillstånd på forskarnivå inom 
områdena Pedagogiskt arbete samt Handel och IT. 

Att högskolans profileringsarbete varit framgångsrikt 

bekräftas av att resurserna för forskning och forskarut-
bildning mer än fördubblats under den senaste tioårsperi-
oden. Ökningen inom forskningsverksamheten har skett 
av såväl anslag som extern finansiering och sedan flera år 
tillbaka är andelen extern finansiering högre än basansla-
get. Ökningen av den externt finansierade forskningen 
har resulterat i att utväxlingen av extern finansiering i för-
hållande till basanslagen är i nivå med universitetens och 
även sett till bibliometri har högskolan utvecklats positivt. 

Profilarbetet har dessutom resulterat i att högskolan 
lyckats utveckla en, i jämförelse med andra likvärdiga 
lärosäten, unik bredd och spets inom forskningsverk-
samheten. Som ett resultat av högskolans breda profil 
har ökningen av de externa medlen skett inom samtliga 
forskningsmiljöer, vilket bekräftas av att högskolan, till 
skillnad från många högskolor, uppvisar en imponerande 
bredd i antalet externa forskningsfinansiärer. Ett annat re-
sultat av arbetet med forskningsprofiler är att högskolan, 
i relation till jämförbara lärosäten, varit koordinator för 
och deltagit i betydligt fler projekt inom ramen för EU:s 
Horizon 2020.

Forskning och utbildning på forskarnivå

2021 2020 2019

Omsättning, mnkr 204,4 186,6 183,7

Intäkter av anslag, mnkr 103,5 88,0 80,1

Externa intäkter, mnkr 100,9 98,6 103,5

 - varav uppdragsforskning, mnkr 4,7 2,5 4,0

Verksamhetsutfall, mnkr 28,4 14,5 0,7

Antal personer i forskarutbildning 94 100 114

- varav andel kvinnor 57% 64% 66%

- varav andel män 43% 36% 34%

Antal egna doktorander 78 77 91

- varav andel kvinnor 58% 64% 65%

- varav andel män 42% 36% 35%

Antal publikationer 481 474 427

Antal reefereegranskade publikationer 334 361 320

Kostnad per refereegranskad  
publikation, tkr

527 477 572

Kostnad per forskarstudent, tkr 518 500 484

Antal disputationer 16 21 14

- varav andel kvinnor 63% 71% 64%

- varav andel män 37% 29% 36%

En profilerad högskola med 
universitetskvaliteter
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Utbildning på  
forskarnivå

Sedan över tio år tillbaka uppbär Högskolan i Borås exa-
menstillstånd på forskarnivå. I dagsläget bedrivs utbild-
ning inom totalt sex forskarutbildningsämnen fördelade 
på fyra forskarutbildningsområden, varav högskolan 
inom ett av områdena uppbär både generellt och konst-
närligt examenstillstånd. Vidare samarbetar högskolan 
med andra lärosäten inom de prioriterade forskningsom-
råden där högskolan ännu inte har egna examenstillstånd 
på forskarnivå. Ett exempel på ett sådant samarbete är 
den KK-finansierade forskarskolan Industrial Graduate 
School in Digital Retailing (INSiDR) som är ett samarbete 
mellan Högskolan i Borås, Jönköping University, Högsko-
lan i Skövde och näringslivet. Doktoranderna inskrivna 
vid forskarskolan är finansierade via olika företag.

Under året har Högskolan i Borås även anslutit sig till en 
nystartad nationell forskarskola inom pedagogiskt arbete, 
tillsammans med Lunds universitet, Chalmers tekniska 
högskola och Linköpings universitet. Forskarskolan har 
fått namnet SPETS – Studies on Professional Education 
and Training for Society. Forskarskolan, som bedrivs 
enligt Lunds allmänna studieplan för forskarutbildning 
i utbildningsvetenskap, baseras på gemensamma kurser 
och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan 
medverkande lärosäten. Därmed får doktoranderna 
tillgång till ett flertal nationellt och internationellt aktiva 
forskningsmiljöer. 

Högskolans fyra forskarutbildningsområden är:

• Biblioteks- och informationsvetenskap med forskarut-
bildningsämnet Biblioteks- och informationsvetenskap

• Människan i vården med forskarutbildningsämnet 
Vårdvetenskap 

• Resursåtervinning med forskarutbildningsämnet  
Resursåtervinning

• Textil och Mode med forskarutbildningsämnena  
design (konstnärlig examen), textilteknologi och textilt 
management (generell examen) 

För de båda områdena Resursåtervinning och Textil 
och Mode bedrivs forskarutbildningen inom ramen för 
forskarskolor. Högskolan har totalt 78 antagna och aktiva 

doktorander inom ramen för dessa sex forskarutbild-
ningar. Ytterligare 16 forskarstuderande är antagna vid 
partnerlärosäten. Detta gör att det totala antalet aktiva 
forskarstuderande uppgår till 94 individer vid 2021 års 
slut. Under 2021 har totalt 16 doktorander framgångsrikt 
försvarat sina avhandlingar vid Högskolan i Borås. Sam-
mantaget gör detta att totalt 97 disputationer har ägt rum 
vid högskolan sedan de första tillstånden erhölls 2010. 
Under samma tidsperiod har även 53 disputationer skett 
i samverkan med andra lärosäten, varav tre av de externt 
antagna doktoranderna har disputerat under 2021.

Antalet utfärdade doktorsexamina under året uppgår 
till tolv medan inga licentiatexamina har utfärdats. 

Av högskolans 78 antagna och aktiva doktorander inne-
har närmare 60 procent av dessa en doktorandanställning 
vid lärosätet. Den finansieringsform som ökat under senare 
år är emellertid samverkansdoktorander eller så kallade 
industridoktorander. Hälften av de nyantagna doktorand-
erna under året uppbär denna finansinseringsform. Året 
som gått har präglats av den alltjämt pågående pandemin 
och i och med detta har anpassningar inom forskarutbild-
ningen behövts genomföras. 

FORSKARUTBILDNINGAR MED GENERELLA 
 EXAMENSTILLSTÅND
Högskolan bedriver landets största och äldsta forsknings- 
och utbildningsverksamhet i biblioteks- och informations-
vetenskap och har en stark position i såväl EU-länder som 
övriga världen. Forskarutbildningen som bedrivs inom 
området omfattar behandling av meningsbärande infor-
mation i vid bemärkelse och hur denna kan ordnas, göras 
sökbar och tillgänglig samt förmedlas med olika tekniker 
och informationstjänster. Forskningen behandlar förut-
sättningar och metoder för enskilda och verksamheter att 
få tag i önskad/relevant information för olika aktiviteter, 
för utbildning och för bildning eller upplevelser. Området 
fokuserar på såväl biblioteks- och informationstjänster 
som hur individer, verksamheter eller organisationer 
söker, använder och får tillgång till information. Förut-
sättningarna studeras på såväl mikro- som makronivå och 
innefattar också kulturpolitiska och informationspolitiska 
aspekter.

Forskarutbildning inom forskningsområdet Människan 
i vården bedrivs inom ämnet vårdvetenskap. Området 

Människan i vården förankras teoretiskt inom 
humanvetenskap, och en helhetssyn på 
människor som vårdas eller arbetar inom 
vård i olika vård- och omsorgsverksam-
heter. Den vårdvetenskapliga forskning 
som bedrivs vid Högskolan i Borås har 
resulterat i en gedigen kunskapsbas som 
bland annat rör mänskliga erfarenheter av 
ohälsa, sjukdom, utövande av en vårdprofes-
sion samt möten med olika vårdmiljöer. Forsk-
ning med existentiella vårdfrågor och lärande i 
fokus har under åren bedrivits inom många olika vårds-
ammanhang. Forskning inom högteknologisk vård har 
kommit att utvecklas till ett nationellt starkt kunskapsfält. 
Ett särskilt styrkeområde är den prehospitala forskningen 
där högskolan utgör den ledande nationella miljön inom 
området. En hög grad av samverkan inom området finns 
med Västra Götalandsregionen samt med flera andra läro-
säten både nationellt och internationellt.

Under loppet av de senaste 20 åren har Högskolan i 
Borås skapat en nationellt unik forskningsmiljö med ett 
tydligt fokus inom resursåtervinning och hållbar ut veck-
ling. Forskningsmiljön är flervetenskaplig och har flertalet 
inriktningar. Forskarskolan Resursåtervinning omfattar 
utvecklandet av tekniska metoder för att förädla och 
åter vinna resurser – energi och material – ur avfall  eller 
restprodukter. Detta för att möjliggöra en om ställ ning 
till en cirkulär ekonomi i samhället. Förutom  tekniska 
metoder ingår också forskning kring logistiska, sociala och 
psykologiska aspekter kopplade till samhälleliga lösningar 
vid återvinning av resurser. Forskningen inom Resursåter-
vinning syftar till att främja utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle.

I forskarskolan Textil och mode ingår tre utbildningar. 
Forskarutbildningen Textilteknologi är multidisciplinär 

till sin natur och kombinerar olika vetenskap-
liga discipliner med många applikations-

områden. Textila material spänner från 
välkända tillämpningar i kläder och in-
redning till avancerade tekniska produk-
ter. Forskningen inom textilteknologi vid 
Högskolan i Borås kännetecknas därför 

av att skilda teknologier tas i anspråk 
för samhälls- och industrirelevanta appli-

kationer där typiskt avancerade och smarta 
material och nya processer är centrala teman. 

Forskarutbildningen Textilt management är ett flerveten-
skapligt ämne och hämtar sin kunskapsbas från områden 
som företagsekonomi, sociologi och industriell ekonomi, 
och ämnen inom dessa som adresserar fenomen som är 
angelägna för textilindustrin. Inom Textilt management 
studeras fenomen som, i vid betydelse, kan kopplas till en 
eller flera delar av den textila värdekedjan. Ämnen som 
management, logistik, marknadsföring och konsument-
beteende kan utgöra teoretisk utgångspunkt för studier av 
social och miljömässig hållbarhet, material- och produkt-
utveckling och entreprenörskap inom det textila fältet.

KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING
I forskarutbildningen Textil- och modedesign ligger fokus 
på att, såväl teoretiskt som praktiskt, fördjupa förståelsen 
för samspelet mellan analys och syntes i designproces sen 
som grundval för utveckling av designmetodik, design-
tekniker och designprogram och förutsätter en praktik-
baserad ansats; för design genom design. Sedan starten 
har den konstnärliga forskarskolan visat en stabil utveck-
ling och vid slutet 2021 uppgick verksamheten till tio 
doktorander. Under 2021 har två disputationer ägt rum 
vilket innebär att totalt 17 personer examinerats från den 
konstnärliga forskarutbildningen. Arbetsmarknaden har 

78  
antagna och  aktiva 

doktorander. 
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sett god ut och de två nydisputerade anställdes direkt av 
Delfts tekniska universitet respektive Högskolan i Borås. 
Ytterligare tecken på att den konstnärliga verksamheten 
håller hög kvalitet är att under 2021 erhöll en av de nyligen 
disputerade projektbidrag från Vetenskapsrådet och att 
två tidigare erhållit medel från Vetenskapsrådets program 
för internationella postdok. 

UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGAR
Inom ramen för högskolans systematiska kvalitetssäk-
ringsarbete har forskarutbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap granskats lokalt under året. Be-
dömargruppen är enig om att forskarutbildningen inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås representerar en stark miljö i Norden. Den har även 
internationellt sett en position som kan försvaras i kraft 
av sin storlek och i än högre grad genom ett välkvalificerat 
kollegium vilket genomför ett stabilt arbete.

HANDLEDARE 
För att vara huvudhandledare för forskarstuderande 
ställer Högskolan i Borås krav på docentkompetens, vilket 
också regleras i de olika avtal för forskarutbildning som 
Högskolan i Borås har med bland annat Göteborgs univer-
sitet, Chalmers tekniska högskola, Jönköping University 
och Linnéuniversitetet. Handledarkompetens innehas av 
professorer och docenter som genomfört en handledarut-
bildning och har erfarenhet från doktorandhandledning. 
Oftast kombineras handledarskapet genom att huvud-
handledning utförs av professor och biträdande handledare 
utses bland erfarna lektorer/forskare. Detta innebär att 
handledarkompetensen breddas samt att kunskap inom 
specifika delområden kan utnyttjas. Som ett resultat 
av högskolans satsning på kompetensutveckling samt 
riktade rekryteringsåtgärder har antalet huvudhandledar-
kompetenta lärare ökat vid högskolan de senaste åren. 
Högskolan i Borås ökade handledarresurser innebär att 
kapaciteten för att handleda forskarstuderande är hög 
inom lärosätets samtliga prioriterade områden. 

KRISTIAN DAVID EXIT 
FOTO:  DANIELLA FERRO

Totalt

97
egna disputationer. 

Publikationer1

Antal registrerade publikationer 2021 2020 2019

Totalt antal publikationer 481 474 427

Vetenskapligt granskade publikationer

Artikel i tidskrift 232 270 192

Artikel, forskningsöversikt 16 1 1

Bok 1 3 3

Bokkapitel 24 25 25

Konferensbidrag 61 34 90

Summa 334 333 311

Konstnärlig output

Granskade 10 3 7

Ogranskade 3 0 1

Summa 13 3 8

Avhandlingar

Doktorsavhandling 11 19 14

Licentiatavhandling 3 2 2

Öppen tillgång

Öppet tillgängliga refereed-artiklar med 
CC-licens 184 167 103

Artiklar som ej är öppet tillgängliga med 
CC-licens 248 262 191

Procent omedelbart öppet tillgängliga 
artiklar 74% 64% 54%

Högskolan i Borås forskning och utbildning på forskarnivå 
har utvecklats mycket positivt under många år och under 
samma tidsperiod har antalet vetenskapliga publikationer 
ökat. Detta samtidigt som forskarna publicerar sig i mer 
prestigefyllda tidskrifter och att högskolan bedriver ett 
ständigt pågående kvalitetsarbete av inrapporterad data. 
Därför är det positivt att även antalet vetenskapligt grans-
kade publikationer fortsatt ligger på en hög nivå i relation 
till det totala antalet publikationer. En förklaring till att 
antalet vetenskapligt granskade publikationer är relativt 
oförändrade, jämfört med föregående år, är den minsk-
ning av resurserna för forskning som orsakats av pande-
min. En annan förklaring till att publikationerna ökat 
marginellt sedan 2020 är att publiceringsmönstret tende-
rar att variera beroende på i vilket stadium i sin forskar-
utbildning lärosätets doktorander befinner sig. Eftersom 
en större andel av högskolans doktorander befinner sig 
tidigt i sin forskarutbildning kommer det förmodligen att 
påverka antalet publikationer kommande år. 

Antalet refereegranskade publikationer ska också ses 
i ljuset av att Högskolan i Borås verksamhet inom det 
konstnärliga området inte enbart avspeglas i antalet publi-
ceringar i vetenskapliga tidskrifter, då området traditio-
nellt även presenterar forskningsresultat i form av konst-
närlig output. Ett exempel på konstnärlig output är Sound 
to wear som syftar till att integrera ljud och utmana hur 
människan upplever mode och design med nya sinnen. 
Ett annat exempel är projektet Critical Textile  Topologies 
där experimentell designforskning undersöker hur plagg 
kan vävas i ett stycke, utan spillmaterial med ett formtänk 
bortom traditionell mönsterkonstruktion. 

De senaste tre åren har publiceringen av artiklar med 
omedelbar öppen tillgång ökat stadigt för högskolan. 
Publiceringsmönstret för forskarna är under förändring, 
och en del i detta är att de läs-och publiceringsavtal som 
högskolan ingått med olika förlag blir fler och mer om-
fattande. Högskolan jobbar mot regeringens mål om 100 
procent öppen tillgång för forskningspublikationer som 
presenterar forskning som finansieras med offentliga 
medel. 

Publikationer

1 Under 2021 har redovisningen av antalet publikationer setts över. 
Detta har medfört att redovisningen sker utifrån nya kategorier och att 
antalet publikationer för 2020 och 2019 har reviderats jämfört med 
tidigare årsredovisningar.

De senaste tre åren 
har publiceringen av 
 artiklar med omedel-

bar öppen tillgång ökat 
 stadigt för högskolan.
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Resurser och finansiering

Högskolan i Borås verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå finansieras via statliga anslag 
och externa forskningsfinansiärer. Det statliga anslaget 
fördelas av regeringen i regleringsbrev och den externa 
forskningsfinansieringen erhålls i huvudsak i konkurrens 
efter ett granskningsförfarande. Intäkterna av anslag är 
ovillkorade medan de externa intäkterna avräknas mot 
upparbetade kostnader inom området. Efter att ha ökat 
marginellt under fjolåret ökade resurserna för forskning 
och utbildning på forskarnivå till en normal tillväxtnivå 
på över 10 procent per år. Tillväxten skedde främst inom 
den anslagsfinansierade forskningen eftersom den ex-
ternt finansierade verksamheten ökade endast marginellt 
jämfört med i fjol. Ökningen av den anslagsfinansierade 
forskningen är hänförbar till regeringens satsning på att 
öka basanslagen för forskning samt satsningen för att 
minska effekterna av utebliven extern forskningsfinan-
siering på grund av pandemin. Att pandemin påverkat 
högskolans externt finansierade forskning visar sig 
fram förallt genom att högskolan haft problem att genom-
föra verksamhet som involverar externa parter samt att 
kostnaderna för resor har minskat kraftigt. Eftersom 
hög skolan redovisar intäkter mot upparbetade kostnader 
resulterade detta i att intäkterna i den externt finansie-
rade forskningen minskat under pandemin och trots en 
liten ökning 2021 fortfarande är lägre än 2019. 

Totalt uppgick resurserna för den externt finansierade 
forskningen till 49 procent av den anslagsfinansierade  
orskningen. Det ökade basanslaget och effekterna av 
corona pandemin resulterade i att andelen externt 
finansierad forskning för första gången på över tio år 
enbart uppgår till knappt hälften av intäkterna inom 
verksamhetsområdet. Detta innebär att högskolans trend 
med kontinuerlig tillväxt av den externt finansierade 
forskningen tillfälligt har avstannat till följd av corona-
pandemin och att uppväxlingen i relation till anslaget för 
forskning minskat till 1,0. 

När högskolan erhåller extern finansiering är det van-
ligt att forskningsfinansiärerna ställer krav på att hög-
skolan ska satsa egna resurser, så kallad samfinansiering. 
Under 2021 har högskolan använt 22 250 tkr för att sam-
finansiera de projekt som högskolan bedriver inom forsk-
ning och utbildning på forskarnivå. Detta är en minskning 

jämfört med 2020 och innebär att andelen anslagsmedel 
som använts för att samfinansiera den bidragsfinansie-
rade verksamheten minskade med 15 procentenheter till 
22 procent av den externa finansieringen. Anledningen 
till minskningen är att högskolan ändrat redovisnings-
modell för att ge en mer rättvisande bild av samfinansie-
ringsbehovet i externt finansierad forskning. Under året 
ökade de inbetalade forskningsbidragen med 17 procent 
i relation till 2020. Totalt ökade forskningsbidragen till 
103 350 tkr. Detta innebar att de oförbrukade bidragen och 
förutbetalda intäkterna ökade med 24 procent jämfört 
med 2020. Totalt uppgick de balanserade medlen till 70 
097 tkr, vilket är positivt då det indikerar att Högskolan 
i Borås har kapacitet att genomföra planerad utbyggnad 
och fortsatt utveckling inom forskningsverksamheten. På 
grund av effekterna av coronapandemin var ökningen av 
kostnadsnivån inom området relativt liten jämfört med 
föregående år (två procent). Detta påverkade framförallt 
personalkostnaderna som var i nivå med föregående år. 
Sammantaget innebär ökningen av anslag samt den rela-
tivt oförändrade kostnadsnivån att högskolan redovisar 
en positiv kapitalförändring för 2021. 

Under 2021 ökade de in-
betalda forsknings medlen 

och de balanserade 
 medlen med 17 respektive 

24 procent jämfört  
med 2020.

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)

2021 2020 2019

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 103 457 87 968 80 128

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 568 5 315 8 694

Intäkter av bidrag 92 360 93 302 94 830

Finansiella intäkter 0 5 45

Summa verksamhetens intäkter 204 385 186 590 183 697

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -128 513 -128 247 -131 243

Kostnader för lokaler -15 774 -15 198 -14 417

Övriga driftkostnader -25 816 -22 552 -30 732

Finansiella kostnader -9 -10 -76

Avskrivningar och nedskrivningar -5 842 -6 042 -6 573

Summa verksamhetens kostnader -175 954 -172 049 -183 041

Verksamhetsutfall 28 431 14 541 656

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för  finansiering av bidrag 1 500 1 500 200

Medel som erhållits från myndigheter för  finansiering av bidrag 4 128 9 379 7 939

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2 114 1 790 2 819

Lämnade bidrag -7 742 -12 669 -10 958

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 28 431 14 541 656
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Högskolan i Borås är en statlig myndighet och verksam-
heten styrs av lagar och regler. Eftersom universitet och 
högskolor, i motsats till de flesta statliga myndigheter, 
saknar instruktion styrs verksamheten av högskolelagen. 
Av högskolelagen framgår övergripande mål för universi-
tet och högskolor medan generella och specifika mål för 
högre utbildning och forskning preciseras i budgetpro-
positionen och regleringsbrev. Budgetpropositionen ger 
direktiv för den kommande treårsperioden medan det 
årliga regleringsbrevet innehåller detaljerade återrappor-
teringskrav och olika satsningar. I budgetpropositionen 
ges även de ekonomiska ramarna för Högskolan i Borås 
vilka fastställs i regleringsbrevet. 

Detta innebär att högskolelagen utgör grund för högsko-
lans resultatrapportering, medan regeringens generella 
och specifika mål för högre utbildning och forskning 
formuleras i regleringsbrev och budgetproposition. 
Exempelvis innehåller högskolelagen avsnitt som berör 
kvalitet, internationellt arbete, samverkan, jämställdhet 
och mångfald samt hållbar utveckling. Högskolelagen 
innehåller dock inga specifika krav inom dessa områden 
utan det enskilda lärosätet styr vilken verksamhet som 
redovisas inom respektive område. 

Styrning av Högskolan i Borås

Styrning och  
kontroll

Högskolan i Borås högsta beslutande organ är styrelsen 
och styrelsens ledamöter företräder hela högskolan. 
 Styrelsen har insyn i högskolans alla angelägenheter 
och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens 
 ordförande och externa ledamöter har utsetts av reger-
ingen efter förslag från en särskild nomineringsgrupp. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och rektor är 
ledamot i styrelsen. Lärosätets tre lärarrepresentanter 
utses genom val och Studentkåren i Borås representerar 
studenterna vid högskolan med tre ledamöter. Företrä-
dare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. Rektor från och med den 1 
januari 2019 är Mats Tinnsten med sex års förordnande. 
Samtliga övriga styrelseledamöter, med undantag för stu-
dentrepresentanterna som utses för ett läsår, har förord-
nande till och med april 2023.

Nuvarande styrelse består av Gunilla Herdenberg (ord-
förande), Mats Tinnsten (rektor), Zenita Cider, Anna 
Nilsson Ehle, Paul Frankenius, John Holmberg, John 

Rune Nielsen, Claes Redberg och Hanne Smidt Söder-
gård. Företrädare för lärarna är Emma Almingefeldt, 
Lena Hedén och Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy. 
Ebba Britmer (kårordförande), Matilda Johansson och 
Albin Ljunggren företräder studenterna. Fackliga repre-
sentanter är Martin Behre och Magnus Sirhed. Styrelsen 
sammanträdde vid fem tillfällen under 2021 och i decem-
ber genomfördes styrelsemötet återigen på plats efter att 
under pandemin skett digitalt . Styrelsen har under året 
ägnat särskild uppmärksamhet åt pandemin, framtida 
utmaningar och strategifrågor. Närvaron vid styrelse-
mötena har varit hög. Ersättning till styrelsens ledamöter 
och ersättning och andra anställningsvillkor för rektor 
fastställs av regeringen. 

Styrelsens sammansättning 

Högskolan i Borås verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen 
har insyn över högskolans alla angelägenheter och svarar 
för att dess uppgifter fullgörs. Högskolans nämnder, 
Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för 
konstnärlig forskning och utbildning, är organisatoriskt 
placerade direkt under styrelsen. För ledning av verksam-
heten närmast under styrelsen svarar rektor. Rektor är 
myndighetschef samt styrelsens verkställande funktion 
och har i den egenskapen uppgift att utöva styrelsens stra-
tegiska ledarskap. Prorektor, som är högskolans benäm-
ning av ställföreträdande rektor, är tjänstgörande rektor i 
den utsträckning rektor är förhindrad att fatta beslut eller 
företräda högskolan. Prorektor fullgör i övrigt uppgifter 
för högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar. 
Prorektor, akademichefer och förvaltningschef är knutna 
till rektors lednings- och kvalitetsråd och har till uppgift 
att vara rådgivande till rektor i högskolegemensamma 
frågor. Knutet till rektor finns även ett antal rådgivande 
organ med högskoleövergripande strategisk funktion 

inom vilken rektor finner det angeläget att löpande lyfta 
frågeställningar. Under rektor finns dels stabsfunktioner, 
dels en linjeorganisation bestående av fyra akademier och 
ett samlat verksamhetsstöd. Vid tre akademier bedrivs ut-
bildning på grund nivå och avancerad nivå samt forskning 
och utbildning på forskarnivå medan den fjärde akademin 
bedriver uppdragsutbildning till polis. 

Styrning vid Högskolan i Borås utgår från att akademier, 
enheten Verksamhetsstöd och rektors stabsfunktioner 
utarbetar egna verksamhetsplaner utifrån vision, mål och 
strategier. Dessa verksamhetsplaner omsätts i handlings-
planer samt konkreta åtgärder och är viktiga för den 
stra tegiska styrningen på längre sikt. Årliga budgetar, 
prognoser och handlingsplaner används för den löpande 
verksamhetsstyrningen. Uppföljning och avrapportering 
sker i årsredovisning och verksamhetsberättelser. Resul-
tatet av verksamhetsberättelserna omsätts därefter i nya 
verksamhets- och handlingsplaner. 

Verksamhetsutveckling  
och intern styrning 
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MATERIAL MEETINGS 
 EXITUTSTÄLLNING PÅ TEXTILMUSEET

HÖGSKOLANS STYRELSE

AKADEMIN FÖR TEXTIL,  
TEKNIK OCH EKONOMI  

( INKLUSIVE  
TEXTILHÖGSKOLAN)

FORSKNINGS  OCH 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN

NÄMNDEN FÖR KONSTNÄRLIG 
FORSKNING OCH UTBILDNING

AKADEMIN FÖR  
VÅRD,  ARBETSLIV  

OCH VÄLFÄRD

AKADEMIN FÖR  
POLISIÄRT ARBETE

VERKSAMHETSSTÖD

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK,  
INFORMATION, PEDAGOGIK 

OCH IT ( INKLUSIVE  
BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN)

REKTOR
PROREKTOR

FORSKNING  
& INNOVATION

REKTORS STAB

REDOVISNING AV STYRELSELEDAMÖTERS  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES  
ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:

Emma Almingefeldt – Inga övriga uppdrag.
Ebba Britmer – Studentkåren i Borås Holding AB.
Zenita Cider – Inga övriga uppdrag.
Anna Nilsson Ehle – Vinnova, Lindholmen Science Park AB, 
SIQ, NTF Väst och DIGGs rådgivande organ.
Paul Frankenius – Bockasjö AB med dotterbolag, Gina Tricot 
AB med dotterbolag, Frankenius Equity AB med intresse och 
dotterbolag samt Sparbankensstiftelsen Sjuhärad.
Lena Hedén – Inga övriga uppdrag.
Gunilla Herdenberg – Bjeringsborg AB, Riksteatern Skåne och 
Lunds Universitet.
John Holmberg – Space for Change Institute AB.
Amanda Johansson – Inga övriga uppdrag.
Matilda Johansson – Inga övriga uppdrag.
Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy – Inga övriga uppdrag.
Albin Ljunggren – Inga övriga uppdrag.
John Rune Nielsen – IMCG International AB och Bodymind 
Works Sweden AB..
Claes Redberg – Sparbanken Tranemo.
Hanne Smidt Södergård – Sodergard Consulting.
Mats Tinnsten – ESSGE-INVEST AB, ESSGE-PLAST AB, 
ESSGE-VERKTYG AB, Borås Näringsliv ekonomisk förening, 
Borås Näringsliv AB, Stiftelsen Espira Tillväxtcenter i Sjuhärad, 
Jonseredsstiftelsen.
Erik Tollin – Inga övriga uppdrag.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSELEDAMÖTER  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE:

Allmänna företrädare, tkr
Zenita Cider .........................................................................22
Anna Nilsson Ehle, vice ordförande  ....................................22 
Gunilla Herdenberg, ordförande  ........................................ 50
John Holmberg  ...................................................................22
John Rune Nielsen  ..............................................................22
Claes Redberg  .....................................................................22
Hanne Smidt Södergård  ......................................................22

Företrädare för studenterna, tkr
Ebba Britmer, kårordförande ............................................... 11
Amanda Johansson  ............................................................. 11
Matilda Johansson  ............................................................. 22
Albin Ljunggren.................................................................... 11
Erik Tollin  ............................................................................ 11

Ledande befattningshavare:
Till Mats Tinnsten utgår lön och skattepliktiga förmåner för 
anställningen som rektor under året med 1 222 tkr.

Intern  
kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen framgår 
av myndighetsförordningen. Styrelsen har ansvaret för 
att verksamheten organiseras så att en hög kvalitet nås, 
i såväl utbildning som forskning, och att de tillgängliga 
resurserna utnyttjas effektivt. Vidare ska styrelsen verka 
för att lärosätet har en verksamhet som bedrivs och 
utvecklas i enlighet med såväl högskolans strategier som 
gällande regelverk. Enligt högskoleförordningen omfattas 
inte Högskolan i Borås av internrevisionsförordningen. 
Kravet i myndighetsförordningen har dock medfört att 
högskolan utarbetat en modell för arbetet med intern 
styrning och kontroll. Arbetet sker kontinuerligt utifrån 
aspekterna riskbedömning och kontrollaktiviteter och är 
en integrerad del i högskolans verksamhetsuppföljning 
och utgör grund för styrelsens bedömning av den interna 
styrningen och kontrollen. Som ett led i högskolans kva-
litetsarbete har styrelsen tidigare år vid behov beslutat 
att upphandla internrevision av extern revisionsbyrå. 
 Tidigare genomförda internrevisioner har normalt för-
anletts av anmärkningar från Riksrevisionen i samband 
med deras årliga granskning av Högskolan i Borås. Då 
Riksrevisionens granskningar de senaste åren inte 
föranlett några anmärkningar har ingen internrevision 
genomförts under de senaste tre åren. 

Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgörs bland annat 
av Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. Uni-
versitetskanslersämbetet utövar tillsyn över och granskar 
att lärosätet följer de lagar och andra regler som gäller 
universitet och högskolor. Fokus har den senaste tiden 
riktats mot att utvärdera och kvalitetssäkra utbildning och 
forskning. Det åligger även Universitetskanslersämbetet 
att granska och utfärda examenstillstånd för utbildningar 
på avancerad nivå och forskarnivå vid universitet och 
högskolor. Den årliga granskningen av Högskolan i Borås 
årsredovisning görs av Riksrevisionen. Granskningen 
av högskolans verksamhet sker löpande under året och 
revision av årsredovisning och årsbokslut sker i slutet 
av februari. Riksrevisionens revisionsutlåtande ska ske 
senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås överlämnat 
årsredovisningen till regeringen. Utöver den årliga revi-
sionen genomför Riksrevisionens effektivitetsrevision 
granskning av hela högskolesektorn av förekommen 
anledning enligt förutbestämda tidsintervall. 

Tillsyns-
myndigheter
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MATS TINNSTEN
REKTOR

JOHN RUNE NIELSEN
LEDAMOT

EMMA ALMINGEFELDT
LÄRARREPRESENTANT

HANNE SMIDT SÖDERGÅRD
LEDAMOT

GUNILLA HERDENBERG
ORDFÖRANDE

CLAES REDBERG
LEDAMOT

LENA HEDÉN
LÄRARREPRESENTANT

ANNA NILSSON EHLE
VICE ORDFÖRANDE

PAUL FRANKENIUS
LEDAMOT

SUNIL KUMAR LINDSTRÖM 
RAMAMOORTHY 

LÄRARREPRESENTANT

ZENITA CIDER
LEDAMOT

JOHN HOLMBERG
LEDAMOT
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KÅRORDFÖRANDE

MAGNUS SIRHED
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EKONOMISK UTVECKLING
Högskolan i Borås kan se tillbaka på en stabil ekonomisk 
tillväxt kopplad till de satsningar som skett inom högre ut-
bildning och forskning. Den positiva ekonomiska utveck-
lingen är ett resultat av högskolans medvetna och syste-
matiska arbete att tillsammans med omgivande samhälle 
profilera högskolans verksamhet. Genom en strategisk 
satsning på att skapa kompletta akademiska miljöer har 
Högskolan i Borås utvecklat ett antal profilerade utbild-
nings- och forskningsmiljöer. Inom utbildning har ett sta-
bilt söktryck samt erhållna examenstillstånd inneburit nya 
platser från regeringen som möjliggjort en successiv ut-
byggnad av verksamheten. Den goda efterfrågan från stu-
denterna har medfört att högskolan sedan 2019 redovisar 
en kraftig tillväxt och haft kapacitet att svara upp mot den 
utbyggnad av utbildning som regeringen genomfört till 
följd av coronapandemin. Profileringen har även medfört 
att resurserna för forskning kontinuerligt ökat och att Hög-
skolan i Borås, i jämförelse med högskolor med liknande 
förutsättningar, erhållit ett relativt stort antal examenstill-
stånd på forskarnivå. Exempelvis har högskolan erhållit 
konstnärligt examenstillstånd och anslag för konstnärlig 
forskning samtidigt som den externt finansierade forsk-
ningsverksamheten visat en stadig tillväxt och sedan flera 
år utgör mer än hälften av forskningsintäkterna. 

Under fjolåret konstaterade Högskolan i Borås att de 
ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin till 
största delen påverkade den externt finansierade forsk-
ningen som minskade till följd av coronapandemin. Tack 
vare en betydande insats av högskolans medarbetare fick 
inte övergången till distansundervisning och examina-
tion någon större ekonomisk påverkan på högskolans 
utbildningsverksamhet under fjolåret. Utfallet för 2020 
medförde, trots den initiala osäkerheten, att Högskolan i 
Borås avräknade takbeloppet och resterande anslagsspa-
rande samt regeringens satsning på utbildning till följd av 
coronapandemin. Den ekonomiska utvecklingen för 2021 
visar en liknande trend för såväl utbildning som forskning. 

Ett högt söktryck till högskolans utbildningar har 
resulterat i en ökad utbildningsvolym. Detta innebär att 
högskolan når regeringens takbelopp och samtliga av re-
geringens satsningar samt kan räkna av det från 2020 res-
terande bidraget för behörighetsgivande och högskolein-
troducerande utbildning. Inom forskningsverksamheten 
ökade basanslaget till forskning med nästan en femtedel 
till följd av satsningarna i forskningspropositionen. De 
ökade basanslagen kompenserade för den minskning av de 
externa forskningsintäkterna som blivit konsekvenserna 
av pandemin. Minskningen av de externa forskningsintäk-
terna kan till största delen förklaras med minskat resande 

och lägre kostnader då forskning inte kunnat genomföras 
som planerat. Eftersom högskolan redovisar intäkter mot 
upparbetade kostnader inom den externt finansierade 
forskningen resulterade detta i att även kostnaderna inom 
verksamhetsområdet är lägre än tiden före pandemin. 

I jämförelse med 2020 ökade högskolans resurser för 
utbildning och forskning med 10 procent. Anledningarna 
till ökningen är att högskolan utbildat fler studenter än 
föregående år och når takbeloppet, ökade basanslag för 
forskning samt att uppdragsutbildningen till polis fortsät-
ter att växa. Detta har resulterat i att intäkterna av anslag 
samt avgifter och bidrag ökat jämfört med föregående år. 
Som en konsekvens av den ökade utbildningsvolymen 
ökade även kostnaderna för utbildning medan kostna-
derna för forskning var relativt oförändrade jämfört med 
2020. De totala kostnaderna ökade med 9 procent vilket 
till stor del beror på ökade personalkostnader kopplade 
till den ökade utbildningsvolymen och extrainsatser 
under corona pandemin. Som en konsekvens av de ökade 
intäkterna inom polisutbildningen ökade kostnaderna 
för lokaler och övriga driftskostnader. Kostnadsökningen 
får ingen resultatpåverkan eftersom polisutbildningen 
är en uppdragsutbildning som lyder under kravet på full 
kostnadstäckning. 

Den ekonomiska utvecklingen under året resulterar i att 
Högskolan Borås redovisar en positiv kaptalförändring på 
47 826 tkr för 2021. Utfallet är en ökning jämfört med såväl 
prognos (37 000 tkr) som med budget (7 500 tkr). Avvikel-
sen mot budget är i stort hänförbar till att högskolan når 
regeringens satsning till följd av coronapandemin (16 781 
tkr), och kan nyttja resterande utrymme på anslag 2:64 
från 2020 (4 582 tkr), ökade basanslag forskning (15 091 
tkr, samt en kostnadsmedvetenhet till följd av att högsko-
lans planeringsförutsättningar för utbildningsverksam-
heten utgår från ett successivt minskat takbelopp från och 
med 2022. Den positiva kapitalförändringen medför att 
högskolans myndighets kapital ökar till 13 procent av de 
totala kostnaderna vid 2021 års utgång. Detta innebär att 
myndighetskapitalet uppgår till en nivå inom det av sty-
relsen beslutade intervallet (10–14 procent). Myndighets-
kapitalet ger Högskolan i Borås ekonomiska förutsättning-
ar att genomföra nödvändiga satsningar för en fortsatt 
utveckling av Högskolan i Borås högkvalitativa verksam-
het inom såväl utbildning som forskning i enlighet med 
högskolans mål och strategier.

F I N A N S I E L L  R E D O V I S N I N G . R E S U LTAT R Ä K N I N G .

Belopp (tkr) Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 680 627 618 206

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 126 532 100 467

Intäkter av bidrag 3 108 526 115 428

Finansiella intäkter 4 169 248

Summa 915 854 834 349

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -585 339 -544 834

Kostnader för lokaler 6 -108 650 -104 789

Övriga driftkostnader 7 -144 580 -119 238

Finansiella kostnader 8 -178 -106

Avskrivningar och nedskrivningar -29 281 -30 390

Summa -868 028 -799 358

Verksamhetsutfall 47 826 34 992

Transfereringar 9

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 2 994 3 738

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 11 9 400 13 017

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 2 284 1 941

Lämnade bidrag 13 -14 678 -18 697

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 14, 15 47 826 34 992
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B A L A N S R Ä K N I N G .

Belopp (tkr) Not 20211231 20201231

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 741 3 092

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 16 3 741 3 092

Materiella anläggningstillgångar 85 074 91 166

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 30 045 38 663

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 53 263 49 403

Pågående nyanläggningar 19 1 149 3 100

Förskott avseende materiella anläggningar 20 617 0

Finansiella anläggningstillgångar 4 602 4 715

Andelar i hel- och delägda företag 21 3 507 3 672

Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 1 095 1 042

Kortfristiga fordringar 32 182 24 992

Kundfordringar 23 2 143 3 534

Fordringar hos andra myndigheter 24 29 957 21 445

Övriga kortfristiga fordringar 25 81 13

Periodavgränsningsposter 52 128 55 776

Förutbetalda kostnader 26 31 490 31 435

Upplupna bidragsintäkter 27 17 294 13 685

Övriga upplupna intäkter 28 3 344 10 656

Avräkning med statsverket 29 0 0

Kassa och bank 240 856 201 291

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 30 240 856 201 291

Kassa och bank 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 418 582 381 032

Kapital och skulder

Myndighetskapital 119 470 71 809

Statskapital 31 3 654 3 819

Balanserad kapitalförändring 15,32,43 67 990 32 998

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 47 826 34 992

Avsättningar 6 316 5 879

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33 222 578

Övriga avsättningar 34 6 095 5 301

Skulder m.m. 134 208 129 257

Lån i Riksgäldskontoret 35 78 465 83 151

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 23 380 19 212

Leverantörsskulder 37 22 850 17 973

Övriga kortfristiga skulder 38 9 514 8 920

Periodavgränsningsposter 158 587 174 088

Upplupna kostnader 39 48 296 53 534

Oförbrukade bidrag 40 70 097 56 361

Övriga förutbetalda intäkter 41 40 194 64 193

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 418 582 381 032

FINANSIELL REDOVISNING

A N S L A G S R E D O V I S N I N G .
Redovisning mot anslag 2021 (tkr)

Ramanslag Not

Ingående 
överförings-

belopp

Årets  
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev
Omdispone-

rat anslag

Utnyttjad 
del av 

medgivet 
överskri-

dande Indragning

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
över- 

förings- 
belopp

16 02 039 Högskolan i Borås: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (ramanslag) 0 578 180 0 0 0 578 180 578 180 0

001 Takbelopp (ram) 0 559 068 0 0 0 559 068 559 068 0

002 Takbelopp RRF (ram) 0 19 112 0 0 0 19 112 19 112 0

16 02 040 Forskning och 
utbildning på forskarnivå 
(ramanslag) 0 104 957 0 0 0 104 957 104 957 0

001 Basresurs (ram) 0 104 957 0 0 0 104 957 104 957 0

16 02 065 Särskilda medel 
till universitet och högskolor 
(ramanslag) 0 484 0 0 0 484 484 0

058 Korta kurser för yrkesverk-
samma (ram) 0 484 0 0 0 484 484 0

Summa 0 683 621 0 0 0 683 621 683 621 0

Finansiella villkor

Personskadeförsäkringar
Maximerat 

belopp
Utnyttjat 

belopp

Universitet och högskolor får belasta anslagen med 
kostnader för personskadeförsäkrningar för studenter. 
Kostnaderna får högst uppgå till 24 kr per helårsstu-
dent. 24 5,2

Villkor för anslag 16 02 040 Forskning och utbildning på forskarnivå (ramanslag)

001 Basresurs (ram)

Belopp 
enligt reg-

leringsbrev
Aktuellt 
belopp

Av anslaget är 1 111 tkr beräknat för en förstärkning av 
konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå. 1 130 11 439

Anslag/ap Anslagskredit
Anslagsbehållning som 

disponeras 2021 Indrag av anslagsbelopp

2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå

ap. 1 0 Inget 0

ap. 2 0 Inget 0

2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på 
forskarnivå

ap.1 0 Allt 0

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

ap.58 0 Inget 0

Upphandling
Högskolan i Borås ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingar där det är behövligt och där det går att ställa villkoren.
Detta gäller framförallt i upphandlingar gällande tjänster, dock ej sociala tjänster och andra särskilda tjänster, och där kontraktsvärdet
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU.
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B I L A G A  2  –  R E D O V I S N I N G  
AV  TA K B E L O P P .

Utb. omr. Utfall HST Utfall HPR HST ersättn. (tkr) HPR ersättn. (tkr)
Utfall total ersätt-

ning

Humaniora 21 14 713 315 1 029

Juridik 158 88 5 275 1 929 7 204

Samhällsvetenskap 1 338 1 163 44 765 25 358 70 123

Naturvetenskap 918 639 52 373 30 725 83 098

Teknik 1 278 908 72 933 43 666 116 599

Vård 727 656 44 076 34 453 78 529

Medicin 305 269 20 667 22 159 42 826

Undervisning 781 649 31 767 27 653 59 420

Verksamhetsförlagd utb. 395 351 22 778 19 649 42 427

Övrigt 700 509 32 071 18 952 51 023

Design 116 116 18 753 11 426 30 179

Summa 6 736 5362 346 171 236 286 582 457

Takbelopp (tkr) 578 180

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 4 277

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Medel som utbetalats av Kammarkollegiet under anslag 2:64 som ska avräknas takbeloppet enligt bilaga 1 i regleringsbrev för 2020 samt  
avräkning av satsningen på livslångt lärande med hel ersättning för helårsprestation per helårsstudent enligt regleringsbrev för 2021.

Utfall HST Utfall HPR HST ersättn. HPR ersättn.
Total  

ersättning

Disponibelt 
belopp enligt 

regleringsbrev
Avräknat 

takbeloppet

2:64 ap.30 Behörighetsgivande och  
högskoleintroducerande utbildning

67 36 3 543 733 1 601 650 5 145 382 4 582 280 -4 582 280

Livslångt lärande 55 15 3 035 068 703 677 3 738 745 5 180 000 1 441 255

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
Utfall avseende perioden 2021-01-01 – 2021-12-31   
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor: Avräkning av helårsstudenter och helårs-
prestationer m.m.    
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den 
ryms inom tilldelade medel eller inte.

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 
Totalt antal utbildade helårsstudenter 278 inom design. Högst får 116 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet Naturvetenskap.

FINANSIELL REDOVISNING

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 578 180

+ ev. ingående anslagssparande som ska avräknas enligt bilaga 1 i regleringsbrev 2020 0

Summa (A) 578 180

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 252

Utfall total ersättning enligt tabell 1 579 316

 + Ev. ingående överproduktion 16 468

Summa (B) 598 036

Summa (A-B)1 -19 856

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0

 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2

Utgående anslagssparande 0

Överproduktion

Total utgående överproduktion 19 856

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2

Utgående överproduktion 19 856

Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G  
P E R  O M R Å D E .

Belopp i tkr
Utbildning på grundnivå och  

avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Totalt

Not

Utbildning 
enligt uppdrag i  

regleringsbrev

Uppdragsverksam-
het enligt bilaga 4 i 

regleringsbrev

Forskning  
och utbildning  
på forskarnivå

Uppdragsverksam-
het enligt bilaga 4 i 

regleringsbrev

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 577 170 0 103 457 0 680 627

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar 2 10 030 107 934 3 795 4 772 126 532

Intäkter av bidrag 3,42 16 166 0 92 360 0 108 526

Finansiella intäkter 4 168 0 0 0 169

Summa 603 535 107 934 199 613 4 772 915 854

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -424 834 -31 993 -125 711 -2 802 -585 339

Kostnader för lokaler 6 -72 528 -20 347 -15 189 -585 -108 650

Övriga driftkostnader 7 -72 003 -46 760 -24 209 -1 607 -144 580

Finansiella kostnader 8 -166 -3 -9 0 -178

Avskrivningar och nedskrivningar -14 182 -9 257 -5 784 -58 -29 281

Summa -583 712 -108 361 -170 902 -5 052 -868 028

Verksamhetsutfall 19 823 -427 28 711 -280 47 826

Transfereringar 9

Medel som erhållits från statens  
budget för finansiering av bidrag

10 1 494 0 1 500 0 2 994

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag

11 5 272 0 4 128 0 9 400

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

12 170 0 2 114 0 2 284

Lämnade bidrag 13 -6 936 0 -7 742 0 -14 678

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 14, 15 19 823 -427 28 711 -280 47 826

FINANSIELL REDOVISNING

M Y N D I G H E T S K A P I TA L .

Redovisning av myndighetskapital m.m. 2021 (belopp i tkr)

Not Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad 
kapitalförändring) 115 816

B. Årets totala kostnader 868 028

A i procent av B 13,3%

Not Belopp

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott 
(årets och balanserad kapitalföränding) 114 967

B. Årets totala kostnader 865 007

A i procent av B 13,3%

Redovisning av kapitalförändring per område 2021 (belopp i tkr)

Verksamhet Not
Balanserad  

kapitalförändring (A)
Årets kapital- 
förändring (B) Summa (A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 204 189 19 396 223 584

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 198 273 19 823 218 095

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev 5 916 -427 5 489

Forskning och utbildning på forskarnivå -136 199 28 431 -107 768

Forskning och utbildning på forskarnivå -136 878 28 711 -108 167

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev 679 -280 398

Summa 43 67 990 47 826 115 816



72 73

HÖGSKOLAN I BORÅS – ÅRSREDOVISNING 2021FINANSIELL REDOVISNING

AV G I F T E R .
Utfall 2021 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (belopp i tkr)

Verksamhet Not

Över-/ 
underskott 
t.o.m 2019

Över-/ 
underskott 

2020
Intäkter 

2021
Kostnader 

2021

Över-/ 
underskott 

2021

Ack över-/
underskott 

utgående 
2021

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beställd utbildning -132 8 0 0 0 -124

Yrkeshögskolan, KY m.m. 758 0 0 0 0 758

Uppdragsutbildning 4 995 286 107 934 -108 361 -427 4 854

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter          3 108 -156 4 282 -4 092 190 3 142

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summa 8 729 139 112 216 -112 453 -237 8 631

Forskning och utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning 382 296 4 772 -5 052 -280 398

Summa 382 296 4 772 -5 052 -280 398

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -578 -40 491 -43 449 -169

Upplåtande av bostadslägenhet 
- utbytesprogram och gästforskare -1 071 -124 9 -121 -112 -1 307

Upplåtande av bostadslägenhet 
- regeringsbeslut (U2018/03635/UH) 0 0 0 0 0 0

Tillhandahållande av varor och tjänster i 
syfte att bistå offentlig verksamhet med 
anledning av det nya coronaviruset 0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summa -1 649 -164 501 -164 337 -1 476

FINANSIELL REDOVISNING

R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R .
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förord-
ningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB), förordning (2000:606) om myn-
digheters bokföring (FBF), studiedokumentationsförord-
ningen (1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut. 
Högskolans redovisning följer god redovisningssed enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmän-
na råd till FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen om redovisning mot anslag 
enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning 
mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till 
lärosätenas räntekonton i Riksgälden ska ske i samband 
med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes 
räntekonto i Riksgälden.

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § tredje stycket för-
ordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning 
av väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska 
istället lämna uppgifter enligt tabell 2 i avsnitt 3 Väsent-
liga uppgifter där det även framgår vilka styckkostnader 
i enlighet med 3 kap 1§ andra stycket förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag som myndigheten ska 
redovisa.

Universitet och högskolor ska i samband med upprät-
tandet av noter till årsredovisningen särskilt beakta att 
specifikation ges av 

–  låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad låneram 
och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och

–  beviljad och under året maximalt utnyttjad konto-
kredit hos Riksgälden.

I regleringsbrevet medges undantag från 7 § anslagsför-
ordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra 
överproduktion till ett värde av högst 15 procent av tak-
beloppet såväl som outnyttjat takbelopp (anslagssparan-
de) till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till 
efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens 
medgivande.

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § andra stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag om att i årsredovisningen upprätta och lämna en 
finansieringsanalys till regeringen. 

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § 
andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) 
om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksam-
het. Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 
procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning 
under räkenskapsåret, ska myndigeten i årsredovisningen 
redovisa hur överskottet ska disponeras. Har det uppkom-
mit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte 
täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskaps-
år, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett förslag 
till regeringen om hur underskottet ska täckas.

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap 
1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En 
anläggningstillgång som används i myndighetens verk-
samhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som 
mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för 
bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att 
bidraget har tilldelats för ändamålet.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med anskaff-
ningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd på tre år eller längre definieras som anläggnings-
tillgångar. Vad gäller förbättringsutgifter på annans fast-
ighet tillämpas beloppsgränsen 100 tkr. Inventarier som 
har ett funktionellt samband med varandra ses som en 
fungerande enhet. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning 
räknas från den månad då tillgången tas i bruk. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider:

Datorer ...................................................................... 3–5 år
Inredning .................................................................... 10 år
Transportmedel ............................................................ 5 år
Maskiner och inventarier ........................................3–10 år
Immateriella anläggningstillgångar ........................ 3–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet ...............3–10 år

LÅN I  RIKSGÄLDEN
Lån i Riksgälden för anläggningstillgångar får fr o m 2020 
inte väsentligt avvika från de lånefinansierade anlägg-
ningstillgångarnas bokförda värde per 31/12. Tidigare 
beräknades lånebehovet utifrån bokfört värde per 30/11. 

VÄRDERING AV HOLDINGBOLAG
Från och med 2020 redovisas högskolans dotterbolag 
Högskolan i Borås Holding AB enligt anskaffningsvärdes-
metoden. Tidigare skedde konsolideringen genom kapital-
andelsmetoden.

PROJEKTREDOVISNING
Ett projekt i redovisningen definieras som en verksam-
het som helt eller delvis finansieras av externa medel. 
Projektet har en bestämd uppgift som är tidsbegränsad 
och därefter upphör. För att klassificeras som projekt i re-
dovisningen ska intäkterna överstiga 300 tkr. Projekt peri-
odiseras mot upparbetade kostnader i redovisningen till 
dess att projektet avslutas och resultatavräkning sker. För 
nystartade projekt 2021 som finansieras av både externa 
och interna/kontanta medel (samfinansiering), tillförs de 
interna medlen kvartalsvis. Samtliga projekt nettoredovi-
sas i balansräkningen.

REDOVISNING AV INDIREKTA KOSTNADER
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har 
tagit fram en modell för redovisning av indirekta kost-
nader. Denna redovisningsmodell tillämpar Högskolan i 
Borås från och med 1 januari 2009. 

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringar är upptagna till de belopp som efter individu-
ell prövning beräknas inflyta. Skulder är upptagna till de 
belopp som var kända vid brytdagen 5 januari 2022.

Donation som placerats i fonder har värderats till verk-
ligt värde.

BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER
Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2021 har 
gjorts fram till 2022–01–05. Beloppsgräns för periodise-
ring har från och med 2018 höjts från 30 tkr till 50 tkr per 
faktura och år. 
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N O T E R  T I L L 
R E S U LTAT R Ä K N I N G .
N O T  1 :  I N T Ä K T E R  A V  A N S L A G       

2021 2020

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 578 180 523 023

Forskning och utbildning på forskarnivå 104 957 89 468

Särskilda medel till universitet och 
högskolor 484 0

Återföring anslagssparande 0 9 453

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) -2 994 -3 738

Summa intäkter av anslag 680 627 618 206

Intäkter av anslag har ökat jämfört med 2020 eftersom högskolan 
har fått höjt anslag.

N O T  2 .  I N T Ä K T E R  A V  A V G I F T E R  O C H  
A N D R A  E R S Ä T T N I N G A R                  

2021 2020

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen  112 706    86 380

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191)  8 575    8 040

Offentligrättsliga avgifter  493    366

Andra ersättningar  469    941

Avgiftsintäkter från tjänsteexport  4 285    4 770

Icke statliga medel enligt definitionen i 6 
kap 1 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210).  4    -30

Summa  126 532    100 467

I posten avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter 4 282 tkr, intäkt av utbildning 3 tkr.

Intäkter av avgifter har ökat jämfört med 2021 med 26 065 främst på 
grund av ökade intäkter för polisutbildningen.

N O T  3 .  I N T Ä K T E R  A V  B I D R A G

2021 2020

Intäkter av bidrag minskade 2021 med 6 
902 tkr jämfört med 2020. Minskningen 
beror främst på att medel från Kammarkol-
legiet för särskilda utbildningssatsningar 
betalades ut under 2020, vilket inte skett 
under 2021. 108 526 115 428

N O T  4 .  F I N A N S I E L L A  I N T Ä K T E R

2021 2020

Ränta Riksgälden 0 4 

Övriga ränteintäkter 2 8 

Övriga finansiella intäkter 167 236 

Summa 169 248 

N O T  5 :  K O S T N A D E R  F Ö R  P E R S O N A L      

2021 2020

Lönekostnader exklusive arbetsgivarav-
gifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal (S-kod 4111-4119)

-385 481 -356 712

varav arvode till styrelse, kommittéer eller 
ej anställd personal (uppdragstagare) 
(S-kod 4112 och 4118).

-11 986 -10 201

Högskolans kostnader för personal har ökat med 40 505 tkr jämfört 
med föregående år. Ökningen beror främst på ökat antal årsarbets-
krafter.

N O T  6 .  K O S T N A D E R  F Ö R  L O K A L E R       

Redovisning enligt SUHF:s rekommendation om Lokalkostnader vid 
universitet och högskolor (REK 2014:1)

2021 2020

Lokalhyra -95 103 -91 875

Mediakostnad, el värme, kyla, vatten (som 
ej ingår i hyran)  -3 493 -3 267

Kostnader för reparation och underhåll av 
lokaler -1 382 -1 572

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på 
annans fastighet -12 612 -14 247

Kostnader för lokalvård -6 419 -5 679

Kostnader för bevakning -431 -481

Kostnader för larm och skalskydd -1 168 -1 015

Kostnader för lokaltillbehör och övriga 
lokalkostnader -545 -776

Kostnader för egna fastigheter 0 0

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter 
såld lokalvård 395 516

Summa lokalkostnader -120 758 -118 396

Area, kvm LOA vid årets utgång(exkl. stu-
dent- och gästforskarbostäder) 63 001 62 014

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 917 1 909

Kostnader för lokaler har ökat mellan 2021 och 2020. Ökningen beror 
till största delen på ökad lokalhyra på grund av polisutbildningens 
utveckling.

N O T  7 .  Ö V R I G A  D R I F T S K O S T N A D E R

Övriga driftkostnader har ökat med 25 341 tkr jämfört med föregående 
år. Ökningen är främst hänförlig till kostnaden för personal på polisut-
bildningen som köps in från Polismyndigheten.

Belopp i tkr

N O T  8 .  F I N A N S I E L L A  K O S T N A D E R

2021 2020

Ränta Riksgälden 0 -7 

Övriga räntekostnader -11 -17 

Övriga finansiella kostnader -167 -82 

Summa -178 -106 

N O T  9 .  T R A N S F E R E R I N G A R

Transfereringarna avser till största delen externfinansierad verksam-
het där högskolans uppgift i huvudsak är att vidareförmedla bidrag 
till olika mottagare, främst projektpartners.

N O T  1 0 .  M E D E L  S O M  E R H Å L L I T S  F R Å N  
S T A T E N S  B U D G E T  F Ö R  F I N A N S I E R I N G  
A V  B I D R A G

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  
har vidareförmedlats till Studentkåren i Borås och övriga  
samarbetspartners.

N O T  1 1 .  M E D E L  S O M  E R H Å L L I T S  F R Å N  
M Y N D I G H E T E R  F Ö R  F I N A N S I E R I N G  
A V  B I D R A G

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag har 
minskat med 3 617 tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror 
på mindre inomstatliga bidrag som avser andra parters kostnader i 
projekt under 2021 jämfört med 2020.

N O T  1 2 .  Ö V R I G A  E R H Å L L N A  M E D E L  F Ö R  
F I N A N S I E R I N G  A V  B I D R A G

2021 2020

Erhållna medel från kommuner  
och regioner 183 191

Erhållna medel från utländska företag 0 0

Erhållna medel från stiftelser 2081 1801

Erhållna medel från övriga 20 -51

Summa 2 284 1 941

N O T  1 3 .  L Ä M N A D E  B I D R A G

2021 2020

Lämnade bidrag till myndigheter -2 902 -3 573

Lämnade bidrag till statliga bolag -234 -906

Lämnade bidrag till privata företag -2 769 -4 795

Lämnade bidrag till EU-land -1 506 -330

Lämnade bidrag till enskilda personer -2 768 -2 959

Lämnade bidrag till Studentkåren i Borås -2 650 -2 650

Lämnade bidrag till övriga -1 849 -3 484

Summa -14 678 -18 697

Posten lämnade bidrag har minskat med 4 019 tkr jämfört med fö-
regående år. Minskningen beror på att projektdeltagande parter inte 
har upparbetat kostnader i samma utsträckning som föregåede år.

N O T  1 4 .  Å R E T S  K A P I T A L F Ö R Ä N D R I N G

2021 2020

Utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 12 223 5 232

 – avgifter 527 -319

 – bidrag 7 073 15 243

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

19 823 20 156

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter -427 295

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 
4 i regleringsbrev

-427 295

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag 14 843 8 357

 – avgifter 0 0

 – bidrag 13 867 5 889

Summa forskning och utbildning på 
forskarnivå

28 710 14 246

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter -280 295

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 
4 i regleringsbrev

-280 295

Summa årets kapitalförändring 47 826 34 992

N O T  1 5 .  K R O N O X  K O N S O R T I E T

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schema-
läggnings- och lokalbokningsprogrammet Kronox. Konsortiet har 
per 2021-12-31 elva lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska 
förvaltning sker av Högskolan i Borås. Kronox-konsortiet ingår i hög-
skolans redovisade myndighetskapital enligt följande specifikation:

2021 2020

Balanserad kapitalförändring 695 719

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 155 -24

Summa myndighetskapital 849 695
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N O T E R  T I L L 
B A L A N S R Ä K N I N G .
N O T  1 6 .  R ÄT T I G H E T E R  O C H  A N D R A  
I M M AT E R I E L L A  A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R      

2021 2020

Ingående balans anskaffningsvärde 18 467 17 096

Tillkommande tillgångar 1 718 1 371

Avgående tillgångar -7 337 0

Utgående balans anskaffningsvärde 12 848 18 467

Ingående balans ackumulerad avskrivning 15 375 14 490

Årets avskrivningar 1 069 885

Avgående tillgångar -7 337 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 9 107 15 375

Restvärde 3 741 3 092

Pågående inköp av Hypergene ingår i beloppet för tillkommande 
tillgångar.

N O T  1 7 .  F Ö R B Ä T T R I N G S U T G I F T E R  P Å  
A N N A N S  F A S T I G H E T                  

2021 2020

Ingående balans anskaffningsvärde 176 581 182 577

Tillkommande tillgångar 3 994 2 403

Avgående tillgångar -35 417 -8 399

Utgående balans anskaffningsvärde 145 158 176 581

Ingående balans ackumulerad avskrivning 137 918 132 070

Årets avskrivningar 12 612 14 247

Avgående tillgångar -35 417 -8 399

Utgående balans ackumulerad avskrivning 115 113 137 918

Restvärde 30 045 38 663

I beloppet tillkommande tillgångar ingår pågående förbättringsutgift
med 8 tkr.
Årets avskrivningar gör att restvärdet minskar 2021.

N O T  1 8 .  M A S K I N E R ,  I N V E N T A R I E R ,  
I N S T A L L A T I O N E R  M M

2021 2020

Ingående balans anskaffningsvärde 182 489 172 684

Korrigering av ingående balans -20

Tillkommande tillgångar 16 360 20 117

Överföring från pågående nyanläggning 3 100 529

Avgående tillgångar -10 950 -10 821

Utgående balans anskaffningsvärde 190 999 182 489

Ingående balans ackumulerad avskrivning 133 086 128 482

Årets avskrivningar 15 600 15 259

Avgående tillgångar -10 950 -10 655

Utgående balans ackumulerad avskrivning 137 736 133 086

Restvärde 53 263 49 403

Ökningen beror på aktivering av anläggning W2T Demo 2021.

N O T  1 9 .  P Å G Å E N D E  N YA N L Ä G G N I N G A R      

2021 2020

Ingående balans anskaffningsvärde 3 100 529

Tillkommande tillgångar 1 149 3 100

Överföring från pågående till anläggning -3 100 -529

Utgående balans anskaffningsvärde 1 149 3 100

Restvärde 1 149 3 100

Minskning beror på aktivering av anläggning W2T Demo 2021.

N O T  2 0 .  F Ö R S K O T T  A V S E E N D E  M AT E R I E L L A 
A N L Ä G G N I N G A R      

2021 2020

Restvärde 617 0

Förskott avseende materiella anläggningar består av inköp av rullma-
skin och membranreaktor.

N O T  2 1 .  A N D E L A R  I  H E L   O C H  D E L Ä G D A 
F Ö R E T A G

Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 50 
U2002/4579/UH 5 000 tkr för att bilda ett Holdingbolag. Högskolan 
i Borås Holding AB bildades 2004-02-23 och under 2020 redovisade 
bolaget en förlust på 165 tkr. Holdingbolagets dotter- och intresse-
företag är per 2020-12-31 Inicia AB 100%, Reaction R&D Center AB 
20%. Holdingbolagets andra långfristiga värdepappersinnehav är 
Posifon AB, Enrad AB, Inuheat Group AB och Fureho AB.

Antal
Bokfört 

värde
Inicia AB, org nr 556698-1329 1 000 100

Reaction R&D Center AB, org nr 556658-
4347 200 -

Högskolan redovisar andelar i hel- och delägda företag enligt  
anskaffningsvärdemetoden.

N O T  2 2 .  A N D R A  L Å N G F R I S T I G A  
V Ä R D E P A P P E R S I N N E H A V

Antal
Anskaffnings- 

värde
Marknads-

värde

Sparbanken Sjuhärad,  
Swedbank Robur Bas 50 28 674 883 1 095

Fonderna har värderats till verkligt värde (marknadsvärde) och tillhör 
en donation från Gunnar Ivarsson.

N O T  2 3 .  K U N D F O R D R I N G A R

Posten kundfordringar har minskat med 1 391 tkr. Minskningen beror 
till största delen på att färre uppdrag har fakturerats.

N O T  2 4 .  F O R D R I N G A R  H O S  A N D R A  
M Y N D I G H E T E R

Posten fordringar hos andra myndigheter har ökat med 8 512 tkr. Ök-
ningen beror till största delen på ökad fakturering till Polismyndigheten.

N O T  2 5 .  Ö V R I G A  K O R T F R I S T I G A  
F O R D R I N G A R      

2021 2020

Reseförskott 0 0

Fixkassor 1 1

Förskott lön 0 8

Diverse fordringar 80 4

Summa övriga kortfristiga fordringar: 81 13

N O T  2 6 .  F Ö R U T B E TA L D A  K O S T N A D E R      

2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader 23 619 22 847

Övriga förutbetalda kostnader 7 871 8 588

Summa förutbetalda kostnader: 31 490 31 435

N O T  2 7.  U P P L U P N A  B I D R A G S I N TÄ K T E R      

2021 2020

Bidrag från annan statlig myndighet 8 865 7 909

Icke statliga bidrag 8 429 5 776

Summa upplupna bidragsintäkter: 17 294 13 685

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 45 bidragsfinansierade projekt. 2020 bestod posten av 42 
bidragsfinansierade projekt. De upplupna bidragsintäkterna har ökat 
jämfört med föregående år vilket främst beror på ett EU-finansierat 
projekt där bidrag rekivereras i efterhand.

N O T  2 8 .  Ö V R I G A  U P P L U P N A  I N TÄ K T E R      

2021 2020

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 2 586 2 326

Övriga upplupna intäkter 758 8 330

Summa övriga upplupna intäkter: 3 344 10 656

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbe-
tade kostnader avseende 4 avgiftsfinansierade projekt. 2020 bestod 
posten av 5 avgiftsfinansierade projekt. 
Posten övriga upplupna intäkter har minskat 2021 jämfört med 2020. 
Minskningen beror till största delen på minskade periodiserade intäkter 
för polisutbildningen.

N O T  2 9 .  A V R Ä K N I N G  M E D  S TAT S V E R K E T      

2021 2020

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 -9 453

Redovisat mot anslag 683 621 621 944

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -683 621 -612 491

Fordringar/Skulder avseende anslag i 
räntebärande flöde

0 0

2020 har högskolan återfört anslagssparandet på 9 453 tkr eftersom 
utfallet för HST/HPR ligger högre än takbeloppet.

N O T  3 0 .  B E H Å L L N I N G  R Ä N T E K O N T O  
I  R I K S G Ä L D E N

2021 2020

Behållning räntekonto i Riksgälden 240 856 201 291

Behållningen på räntekontot har ökat med 39 565 tkr. Ökningen 
beror till stor del på ökade inbetalningar 2021.

N O T  3 1 .  S T A T S K A P I T A L

2021 2020

Statskapital 3 654 3 819

Statskapitalet består av 3 654 tkr varav 3 507 tkr avser högskolans 
holdingbolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH och 147 tkr 
avser konst.
Högskolan redovisar andelar i hel- och delägda företag enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Detta påverkar posten Statskapital.

N O T  3 2 .  B A L A N S E R A D  
K A P I T A L F Ö R Ä N D R I N G

2021 2020

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå 204 189 183 738

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 198 273 178 117

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev 5 916 5 621

Forskning och utbildning på forskarnivå -136 199 -150 740

Forskning och utbildning på forskarnivå -136 878 -151 123

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev 679 383

Summa 67 990 32 998

2020-års kapitalförändring 34 992 tkr har förts till posten  
Balanserad kapitalförändring 2021.

N O T  3 3 .  A V S Ä T T N I N G A R  F Ö R  P E N S I O N E R 
O C H  L I K N A N D E  F Ö R P L I K T E L S E R

2021 2020

Ingående avsättning 578 580

Årets pensionskostnad -55 431

Årets pensionsutbetalningar -301 -433

Utgående avsättning 222 578

N O T  3 4 .  Ö V R I G A  A V S Ä T T N I N G A R

2021 2020

Ingående balans 5 301 4 583

Årets förändring 794 718

Utgående balans 6 095 5 301

Posten övriga avsättningars utgående balans består av avsättning 
för lokalt omställningsarbete 6 095 tkr (5 301 tkr föreg år). Av posten 
bedöms 800 tkr regleras under 2022.



78 79

HÖGSKOLAN I BORÅS – ÅRSREDOVISNING 2021FINANSIELL REDOVISNING

N O T  3 5 .  L Å N  I  R I K S G Ä L D E N

2021 2020

Ingående balans 83 151 82 108

Under året nyupptagna lån 19 107 29 067

Årets amorteringar -23 793 -28 024

Utgående balans 78 465 83 151

Posten Lån i Riksgälden har minskat med 4 686 tkr mellan 2021 och 
2020. Minskningen beror på att värdet på lånefinansierade anlägg-
ningar har minskat 2021 jämfört med 2020.
Differensen på 10 350 tkr mellan anläggningstillgångarnas bokförda 
värde 88 815 tkr och posten lån i Riksgälden 78 465 tkr består av 
konst 228 tkr, förskott avseende materiella anläggningar 617 tkr, 
bidragsfinansierade anläggningstillgångar 7 427 tkr och händelser 
som inträffat i slutet av året 2 078 tkr.  

Låneram i Riksgälden 2021 2020

Beviljad låneram 125 000 95 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 78 465 83 151

Beviljad kreditram på räntekontot 0 0

N O T  3 6 .  K O R T F R I S T I G A  S K U L D E R  T I L L  
A N D R A  M Y N D I G H E T E R

2021 2021
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 380 19 212

Posten kortfristiga skulder till andra myndigheter har ökat med 4 168 
tkr. Ökningen beror till största delen på större leverantörsskuld till 
Polismyndigheten 2021 än 2020.

N O T  3 7 .  L E V E R A N T Ö R S S K U L D E R

2021 2020

Leverantörsskulder 22 850 17 973

Posten leverantörsskulder har ökat med 4 877 tkr. Ökningen beror 
på att posten leverantörsfakturor innehåller fler leverantörsfakturor 
2021 jämfört med 2020.

N O T  3 8 .  Ö V R I G A  K O R T F R I S T I G A  S K U L D E R

2021 2020

Personalens källskatt 9 485 8 918

Övriga kortfristiga skulder 29 2

Summa övriga kortfristiga skulder 9 514 8 920

N O T  3 9 .  U P P L U P N A  K O S T N A D E R

2021 2020

Upplupna löner och arvoden 18 884 21 695

Upplupna semesterlöner 26 117 22 599

Upplupna transfereringskostnader 257 2 021

Övriga upplupna kostnader 3 038 7 219

Summa upplupna kostnader: 48 296 53 534

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består 
av periodisering av lärares planeringssaldon per 2021-12-31 13 651 tkr 
(16 180 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari  
3 731 tkr (1 653 tkr föregående år), inarbetad komptid och flexsaldo per 
2021-12-31 1 083 tkr (1 418 tkr föregående år) och periodisering nytt 
löneavtal 419 tkr (2 444 tkr föregående år).
Posten upplupna kostnader har minskat med 5 238 tkr.  Minskningen 
beror framförallt på periodisering av återbetalning av bidrag till 
 Kammarkollegiet som gjordes 2020. 

N O T  4 0 .  O F Ö R B R U K A D E  B I D R A G

2021 2020

Bidrag från annan statlig myndighet 28 679 24 896

Icke statliga bidrag 41 418 31 465

Summa oförbrukade bidrag: 70 097 56 361

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 106 bidragsfinansierade 
projekt. 2020 bestod posten av 101 bidragsfinansierade projekt.  
1 096 tkr tillhör en donation från Gunnar Ivarsson (1 002 tkr före-
gående år). De oförbrukade bidragsintäkterna har ökat jämfört med 
föregående år främst beroende på att det har tillkommit flera stora 
projekt.

Bidrag från annan statlig myndighet  
förväntas tas i anspråk 2021 2020

inom tre månader 20 384 24 896

inom mer än tre månader till ett år 8 295 0

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds rekommen-
dation. Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittliga 
omsättningshastigheten/förbrukningstakten. Förbrukningstakten för 
bidragsverksamhet med statlig finansiering bedöms sammantaget vara 
linjär.

N O T  4 1 .  Ö V R I G A  F Ö R U T B E T A L D A  I N T Ä K T E R

2021 2020

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående 
projekt 38 894 63 038

Övriga förutbetalda intäkter 1 300 1 155

Summa övriga förutbetalda intäkter: 40 194 64 193

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot 
för 12 avgiftsfinansierade projekt. 2020 bestod posten av 13 avgifts-
finansierade projekt. 
Posten förutbetalda avgiftsintäkter har minskat med 23 999 tkr 2021 
jämfört med 2020. Minskningen är hänförlig till förutbetalda intäkter 
för polisutbildningen.

N O T E R  T I L L  R E S U LTAT- 
R Ä K N I N G  P E R  O M R Å D E .

N O T E R  T I L L  
M Y N D I G H E T S K A P I TA L .

N O T  4 2 .  I N B E TA L A D E  F O R S K N I N G S B I D R A G      

2021 2020

Bidrag från annan statlig myndighet 46 645 40 100

Icke statliga bidrag 56 705 48 210

Summa inbetalade forskningsbidrag: 103 350 88 310

Inbetalade forskningsbidrag har ökat med 15 040 tkr jämfört med 
2020. Ökningen beror främst på att det har tillkommit flera stora 
projekt och att medel för tillfällig resursförstärkning har betalats in 
som bidrag från Kammarkollegiet.

N O T  4 3 .  F Ö R Ä N D R I N G  A V  M Y N D I G H E T S K A P I TA L E T      

Statskapital

Balanserad 
kapitalföränd-
ring, anslags-

finansierad 
verksamhet

Balanserad ka-
pitalförändring, 
avgiftsfinansie-
rad verksamhet

Balanserad 
kapitalföränd-
ring, bidrags-

finansierad 
verksamhet

Kapitalföränd-
ring enligt re-

sultaträkningen Summa

Utgående balans 2020 3 819 24 975 7 462 561 34 992 71 809

A Ingående balans 2021 3 819 24 975 7 462 561 34 992 71 809

Föregående års kapitalförändring 0 13 589 271 21 132 -34 992 0

Nedskrivning av hel- och delägda företag -165 0 0 0 0 -165

Omdisponerat kapital 0 14 539 1 -14 540 0 0

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 47 826 47 826

B Summa årets förändring -165 28 128 272 6 592 12 834 47 661

C Utgående balans 2021 3 654 53 103 7 734 7 153 47 826 119 470

Uppdelning av årets kapitalförändring se not 14.
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VÄSENTLIGA UPPGIFTER

VÄ S E N T L I G A  U P P G I F T E R 1.
2021 2020 2019 2018 2017

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter2 6 736 6 649 5 894 5 486 5 501

Kostnad per helårsstudent 87 82 87 96 93

Totalt antal helårsprestationer2 5 362 5 170 4 858 4 603 4 685

Kostnad per helårsprestation 109 105 106 114 109

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)3 44 45 36 35 38

Totalt antal nyantagna doktorander 17 23 16 22 26

– andel kvinnor 75% 74% 60% 42% 67%

– andel män 25% 26% 40% 58% 33%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 94 100 114 119 119

– andel kvinnor 57% 64% 66% 63% 64%

– andel män 43% 36% 34% 37% 36%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetskrafter) 55 58 55 55 48

– andel kvinnor 72% 74% 75% 78% 70%

– andel män 28% 26% 25% 22% 30%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetskrafter) 0 0 0 0 0

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,5 2,8 2,9 2,8 2,5

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3,8 3,9 3,8 3,9 4,4

Totalt antal doktorsexamina 16 21 14 19 8

– andel kvinnor 63% 71% 64% 53% 75%

– andel män 37% 29% 36% 47% 25%

Totalt antal licentiatexamina 1 2 2 2 2

– andel kvinnor 100% 50% 100% 100% 50%

– andel män 0% 50% 0% 0% 50%

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer4 334 333 311 294 268

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 527 477 572 540 541

Personal 

Totalt antal årsarbetskrafter 737 685 674 660 629

– varav andel kvinnor 63% 61% 61% 61% 61%

– varav andel män 37% 39% 39% 39% 39%

Medelantalet anställda 803 763 757 748 730

– varav andel kvinnor 63% 62% 62% 61% 61%

– varav andel män 37% 38% 38% 39% 39%

Totalt antal lärare (årsarbetskrafter) 389 356 349 344 333

– varav andel kvinnor 57% 56% 56% 56% 55%

– varav andel män 43% 44% 44% 44% 45%

Antal disputerade lärare (årsarbetskrafter) 219 204 197 197 186

– varav andel kvinnor 54% 53% 52% 50% 49%

– varav andel män 46% 47% 48% 50% 51%

Antal professorer (årsarbetskrafter) 33 28 29 29 30

– varav andel kvinnor 33% 36% 31% 28% 27%

– varav andel män 67% 64% 69% 72% 73%

2021 2020 2019 2018 2017

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 916 835 751 700 671

utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 711 648 567 533 504

– andel anslag (%) 81% 82% 88% 93% 94%

– andel externa intäkter (%) 19% 18% 12% 7% 6%

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 204 187 184 167 167

– andel anslag (%) 51% 47% 44% 45% 40%

– andel externa intäkter (%) 49% 53% 56% 55% 60%

Kostnader totalt (mnkr), varav 868 799 751 703 671

– andel personal 67% 68% 68% 69% 68%

– andel lokaler 13% 13% 13% 13% 13%

Lokalkostnader5 per kvm (kr) 1 917 1 909 1 742 1 712 1 793

– andel av justerade totala kostnader (%) 14% 15% 14% 14% 15%

Balansomslutning (mnkr), varav 419 381 315 236 241

– oförbrukade bidrag 70 57 59 55 45

– årets kapitalförändring 48 35 0 -3 -1

Myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 119 72 36 36 38

 – inom utbidning grundnivå och avancerad nivå 227 208 187 187 198

 – inom forskning och utbildning forskarnivå -108 -136 -151 -151 -160

1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
2 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
3 Exklusive beställd utbildning.
4  Under 2021 har redovisningen av antalet publikationer setts över. Detta har medfört att antalet refereegranskade artiklar för 2020 och 2019 

reviderats jämfört med tidigare årsredovisning.
5  Redovisas i enlighet med Sveriges universitets-och högskoleförbunds rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning 
av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
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U N D E R S K R I F T E R .
Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 ger en rättvisande 
bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning.

Borås den 16 februari 2022

M AT S  T I N N S T E N

R E K T O R  M Y N D I G H E T S C H E F

Z E N I TA  C I D E R 
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E B B A  B R I T M E R

G U N I L L A  H E R D E N B E R G

S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D E

PA U L  F R A N K E N I U S

C L A E S  R E D B E R G

L E N A  H E D É N 

M AT I L D A  J O H A N S S O N

A N N A  N I L S S O N - E H L E

V I C E  O R D F Ö R A N D E

J O H N  H O L M B E R G

H A N N E  S M I D T  S Ö D E R G Å R D

S U N I L  K U M A R  L I N D S T R Ö M  
R A M A M O O R T H Y

A L B I N  L J U N G G R E N
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