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I en orolig värld med en oklar världsordning och med gigantiska utmaningar för att nå de mål som ställts upp för den 

globala utvecklingen har universitet och högskolor en mycket stor betydelse. Vi ska verka för en hållbar utveckling och att 

målen i Agenda 2030 implementeras. Vi behöver medverka till att fakta sprids, att respekten för fakta upprätthålls och 

att samhällsdebatten därigenom blir mer konstruktiv och innehållsrik. Vi ska vara välkomnande, arbeta gränsöverskridande, 

vara öppna för nya idéer och ta vårt ansvar för framtiden.

Björn Brorström
Rektor, Högskolan i Borås

Vi har vid Högskolan i Borås en bra verksamhet av stor 
regional och nationell betydelse med nöjda studenter, viktiga 
forskningsprojekt och ett verksamhetsstöd av god kvalitet. 
Vi använder våra tillgängliga resurser väl och strävar efter att 
utifrån våra förutsättningar förena djup, profil och bredd. Vi 
lägger bakom om oss ett 2016 med flera framgångar som för 
oss närmare visionen att bli det tredje universitet i Västsverige 
och att bli det hållbara lärosätet. 

En särskilt viktig händelse och bekräftelse på kvaliteten 
under 2016 var Universitetskanslersämbetets beslut att ge oss 
tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området 
Människan i vården och ämnet vårdvetenskap. Vi bedriver 
nu egen forskarutbildning med egna examensrättigheter 
inom fyra områden och inom sex ämnen. Dessutom gäller 
att inom området Textil och mode har vi både generella och 
konstnärliga rättigheter. En strävan i vårt utvecklingsarbete 
är att etablera kompletta akademiska miljöer och under 2016 
tillkom således en sådan miljö inom vårdvetenskap. 

Vi fick också under året fått bekräftelse på ett framgångs-
rikt arbete med samverkan. Vinnova genomförde ytterligare 
en utvärdering av lärosätenas samverkansarbete, nu med 
närmare granskningar av ett antal utvalda exempel och vi 
fick goda omdömen. Vår mission är att bedriva vetenskap för 
profession och nära relationer till verksamheter och organi-
sationer i vår omvärld och välutvecklad samverkan är högt 
prioriterad. Samverkan handlar också om relationer till andra 
lärosäten nationellt och internationellt. Vi noterar med stor 
tillfredsställelse ett fortsatt framgångsrikt forskningsstrate-
giskt samarbete med Högskolan i Skövde. Ett projekt med 
syfte att utveckla ett förberedande test för masterstudier 
tillsammans med bland annat University of the Highlands 
and Islands i Skottland har inletts. Arbetet är en konkretise-
ring av våra intentioner att utveckla samarbetet med UHI. 
Vi har också tagit intiativ till och påbörjat ett samarbete 
med Högskolan i Östfold i Norge. Bred och nära samverkan 
med några särskilt utvalda lärosäten är en viktig kvalitet för 
högskolan.

Högskolan i Borås ska vara det hållbara lärosätet och 
fokus har under året varit hållbarhet i en bred bemärkelse. 
Vårt certifierade miljöledningssystem har varit föremål 
för extern revision och vi fick goda vitsord. Inte minst var 
revisorns påpekande om det stora engagemanget och den 
ökande medvetenheten bland studenter och medarbetare 
mycket glädjande. Vi har också under året genomfört en rad 
aktiviteter i syfte att utveckla vår verksamhet och bidra till en 
hållbar utveckling. Vi har under året startat upp arbete med 
jämställdhetsintegrering och också utifrån gällande förutsätt-
ningar genomfört aktiviteter för att stödja och underlätta för 
nyanländas integrering.

2016 har också visat att vi har utmaningar. Söktrycket 
till våra utbildningar minskade hösten 2016, dels bero-
ende på minskade ungdomskullar, dels beroende på ett bra 
arbetsmarknadsläget, vilket givetvis i sig är glädjande. Men 
vi måste självkritiskt fråga oss om vårt utbud är tillräckligt 
attraktivt. En annan utmaning är att den externa forsk-
ningsfinansieringen minskar. Vi har nått ett läge där vi inte 
längre klarar att fortsätta öka extern forskningsfinansiering 
med den basfinansiering som vi har. Minskningen av externa 
forskningsanslag i förhållande till budget förklarar också det 
negativa resultat som redovisas. Vi tappar intäkter i förhål-
lande till tidigare år och budget men kostnaderna minskar 
inte i samma utsträckning. Det negativa resultatet kan 
också förklaras av att vi inte får ekonomisk täckning för den 
infrastruktur som är uppbyggd på Textile Fashion Center. Vi 
har under en lång rad av år framfört till regeringen behovet av 
ökade resurser för att finansiera vår framgångsrika och profi-
lerade verksamhet inom textil och mode, men utan resultat.

Vi ser tillbaka på ett 2016 med verksamhetsmässiga fram-
gångar men samtidigt också en tydlighet i vikten av att finna 
en stabil finansiering av verksamheten, en stabilitet som nås 
om högskolan tilldelas universitetsstatus och de villkor som 
gäller för universitet. Med den kompetens och det engage-
mang som finns hos medarbetare på högskolan är vi snart 
där. Tack alla för ett gott arbete under 2016. Tack också alla 
studenter för att ni valt oss och tack kåraktiva studenter för 
engagemang och ett gott och konstruktivt samarbete.
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Det finns 28 råd och nämnder vid 

Högskolan i Borås, där det har varit 

51 studentrepresentanter som fört 

fram studenternas talan. I de 15 

campusföreningar som finns, har det 

under 2016 varit ca 480 studenter som 

engagerat sig.  



Ellen Almestål
Ordförande, Studentkåren i Borås

STUDENTERNA 
HAR ORDET
UTBILDNINGSUPPDRAGET 
Studentkårens huvuduppgift är att granska högskolans 
verksamhet och arbeta aktivt med kvalitetsutveckling och 
vi har därför sett det som en självklarhet att finnas med i 
utvecklingen av det nya kvalitetsledningssystemet, både för 
oss och för högskolan. Det här var något vi fick bevisat för oss 
på myndighetsdialogen om just kvalitetsledningssystemet, där 
Högskolan i Borås var det enda lärosätet som hade med sig en 
studentrepresentant, ett av många bevis för det goda samar-
bete som råder mellan Studentkåren i Borås och lärosätet.

Några viktiga beståndsdelar i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och dess kvalitet, har varit att delta i styrgrupp 
och arbetsgrupp för införande av digital examen, där det 
under senare delen av hösten tagits fram ett förslag om att 
genomföra ett pilotprojekt på ca tio tentor. Utöver det så var 
studenternas deltagande i pilotutvärderingen av lärarpro-
grammet något som var oerhört viktigt och lärorikt för oss i 
studentkåren, framförallt då minst en utvärdering av utbild-
ning eller annat verksamhetsområde, kommer att genomföras 
årligen från och med 2017. 

STUDIESOCIALA UPPDRAGET

Under våren arbetades konceptet ”Den gemensamma stu-
denten” om och istället bildades styrgruppen för Studentstad 
Borås där fokus har legat på att stärka banden mellan hög-
skolan, staden och studentkåren. Ett arbete som är ständigt 
aktuellt och som fortskrider även under 2017 då det kommer 
att ses över vilka arbetsgrupper som ska skapas inom olika 
områden, såsom bostäder och campusområdet. En grupp som 
arbetat med bostadsfrågan har varit aktiv under delar av året 
och var på god väg att landa i en gemensam bostadsportal 
mellan stadens fastighetsbolag. Den gemensamma bostads-
portalen har tyvärr inte blivit verklighet än, men vi jobbar 
självklart vidare för att den ska finnas publicerad till höstter-
minens start 2017. 

Liksom tidigare år genomfördes även under 2016 två 
omgångar av introduktion för nya studenter. Vårens intro-
duktion hölls för sjuksköterskor och internationella studenter, 
medan höstens introduktion fokuserade på hela högskolans 
verksamhetsområde och välkomnade cirka 1500 nya studen-
ter till campus.  

2016 innebar ett ökat antal föreningar på campus och 
med det även ett ökat antal föreningsaktiva. Under året har 
vi gått från 12 aktiva campusföreningar till 15, två föreningar 
med namnen Pink Panthers och ERNST, som startat från 
grunden och en, FAUST, som har valt att återinrätta sig som 
en av våra samarbetsföreningar efter några års uppehåll. 
Det här är något vi ser som oerhört roligt och positivt för en 
utveckling av vårt campus och av studentlivet i Borås.

ANDRA VIKTIGA HÅLLPUNKTER UNDER ÅRET

Tidigt i våras så förhandlades och skrevs nytt avtal mellan 
studentkåren och högskolan för en ny treårsperiod med ställ-
ning som studentkår vid Högskolan i Borås. En förhandling 
som resulterade i ökat anslag till studentkåren. I november 
var det dags för hörande av rektor då förnyad anställning för 
Björn Brorström var aktuellt. När 2016 gick mot sitt slut så 
påbörjades arbetet med att föreslå ny styrelse för lärosätet, 
efter ändrade regler i nomineringsgruppens utformning så 
bävade vi inför att bli uteslutna helt ut 
diskussionerna. Men då det varit 
en oerhört tillmötesgående 
nomineringskommitté så har 
studentkåren fått finnas 
med och tycka till utefter 
vägen även denna gång, 
något vi är övertygande om 
bidrar till kvalitet.

Sammantaget var 2016 ett 
givande år för studentkåren 
med mycket arbete och slit, 
men också flertalet projekt 
som visar att Borås siktar 
mot framtiden och har en 
vilja att satsa på studenterna!
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2016 – ÅRET I KORTHET
HÖGSKOLAN I BORÅS FÅR FORSKARRÄTTIGHETER INOM 

MÄNNISKAN I VÅRDEN  
Den 1 juni offentliggjordes det att Högskolan i Borås 
får examensrättigheter på forskarnivå inom området 
Människan i vården. Beskedet innebär att alla akademier 
vid högskolan nu har rätt att bedriva forskarutbildning. Det 
är viktigt ett steg i rätt riktning mot att bli universitet.
– Det är ett mycket glädjande besked, men inte 
oväntat. Det är ett starkt område och en stark ansökan. 
Examensrättigheterna ger oss möjlighet att fortsätta utveckla 
och profilera området Människan i vården vilket är av 
stort nationellt intresse, säger rektor Björn Brorström.

HÖGSKOLAN HJÄLPER MÄNNISKOR PÅ FLYKT  
Högskolan i Borås inledde i början av 2016 ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen för att hjälpa människor på 
flykt. Ett av de stora målen är att erbjuda praktikplatser 
i verksamheten för akademiker och studenter.

KK-STIFTELSEN STÖTTAR PROJEKT FÖR ATT FÖRBÄTTRA 

DATA-DRIVEN INNOVATION  

Högskolan i Borås ska i ett nytt forskningsprojekt ta 
fram verktyg för att förbättra företags möjligheter att 
skapa nya innovationer. Det så kallade synergiprojektet, 
finansierat av KK-stiftelsen, sträcker sig över fyra 
år och sker i samverkan med näringslivet. 

NY SATSNING SKA HITTA LÖSNINGAR PÅ 

SAMHÄLLSUTMANINGAR 
2016 startade ett nytt projekt för att lösa samhälls- och 
hållbarhetsutmaningar: Innovationsplattform Borås, som 
är ett samarbete mellan högskolan, staden och näringslivet. 
Innovationsplattform Borås, finansierat av Vinnova, är en 
fortsättning på Innovationsplattform Norrby och sker i 
samarbete med Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

ÖKAD FORSKNINGSFINANSIERING

För 2016 ökade anslaget för forskning med 12 procent till 
följd av regeringens satsning för att stärka forskningen vid 
landets lärosäten samt att Högskolan i Borås föll väl ut i den 
kvalitetsbaserade omfördelningen av forskningsanslag. 

SMART TEXTILES VERKSAMHET GÅR IN I EN NY 

SPÄNNANDE FAS  
Forskningsmiljön Smart Textiles fick 2016 glädjande 
besked om fortsatt finansiering från Vinnova och Stiftelsen 
Svensk Textilforskning. Detta innebär att Smart Textiles 
verksamhet nu går in i en ny spännande fas för att skapa 
framtidens lösningar och nästa generations textilier.

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP 

Under 2016 fortsatte utvecklingen av högskolans strategiska 
partnerskap med University of the Highlands and Islands 
(UHI), Skottland. Inom ramen för partnerskapet erhöll 
Högskolan i Borås under året i samverkan med bland 
annat UHI ett tre årigt Erasmus+ Strategic Partnership.  
Partnerskapet koordineras av Högskolan i Borås och syftar 
till att utveckla en distanskurs som riktar sig mot studenter 
som har intresse av att söka sig till högre utbildning. 

Inledning

Året i siffror

2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 636,9 632,9 615,3

 – varav externa intäkter 112,8 121,4 120,8

Verksamhetsutfall –9,0 –6,5 2,1

Myndighetskapital 35,7 46,2 51,3

Antal helårsstudenter (HST) 5 655 6 026 5 768

Antal helårsprestationer (HPR) 4 775 4 963 4 881

Antal avlagda examina 1 950 2 156 2 255

Antal disputationer 11 23 21

Medeltalet anställda 738 723 714

Antal professorer 55 53 53

Antal doktorander 57 60 68

Andel disputerade 55% 55% 51%
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36%A
AV PROFESSORERNA  
2016 VAR KVINNOR.

Så lång tid har de tävlande på sig för att 

berätta om sin forskning i Forskar Grand Prix. 2016 

vann Högskolan i Borås finalen för andra året i rad 

tack vare Anita Pettersson, docent 

inom resursåtervinning.

FÖLJ VÅRA STUDENTER  
PÅ INSTAGRAM: 

@HOGSKOLANIBORAS

259
LÄRARE TOG EXAMEN UNDER 2016.

Inledning

2016
deltog Högskolan i 
Borås tillsammans 
med studentkåren i 
stadens pridefirande 
som arrangerades för 

första gången.

150
ÅR FYLLDE DE TEXTILA 

UTBILDNINGARNA I BORÅS.

Högskolan i Borås årsredovisning 
2015 kom på tredje plats när 
Publishingpriset delades ut 2016.

4min

90
UTSTÄLLARE PÅ 

ARBETSMARKNADSDAGEN 
STARKDAGEN INNEBAR 

ETT NYTT REKORD.

7    
DOKTORER PROMOVERADES 

VID DEN AKADEMISKA 
HÖGTIDEN I MAJ.



TREDJE  

UNIVERSITETET I  

 VÄSTSVERIGE



VISION OCH MÅL
Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer. Lärosätets 

profilering med kompletta akademiska miljöer och spets gör att Högskolan i Borås, i såväl ett nationellt som internationellt 

perspektiv, har mycket goda förutsättningar att vara ledande inom ett antal områden. Genom att bygga vidare på den 

gynnsamma utvecklingen vill Högskolan i Borås bli det tredje universitetet i Västsverige. Ett tredje universitet i Västsverige 

är inte bara en regional angelägenhet utan betyder också mycket för växtkraft och innovation i hela Sverige.

Högskolan i Borås vill erbjuda utbildning från grundnivå till 
avancerad nivå och forskarstudier inom samtliga områden. 
Varje område ska vara nationellt starkt och ha internationellt 
framgångsrika lärar- och forskargrupperingar. Hög veten-
skaplig och konstnärlig nivå är en självklarhet och verksam-
heten präglas av ett gränsöverskridande arbets- och förhåll-
ningssätt. Som ett led i att förverkliga visionen om det tredje 
universitetet i Västsverige ska högskolan:

• Sätta studentens lärande i centrum. Högskolan ska 
utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. 
Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och 
studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i 
forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka 
och ta ansvar för sitt eget lärande.

• Öka andelen forskning. Detta uttrycks i termer av 60:40, 
det vill säga att andelen utbildning ska vara 60 procent av den 
totala verksamheten och andelen forskning 40 procent. I dag 
är andelen forskning 20 procent och vi måste öka den i för-
hållande till utbildningen. Samtidigt gäller att utbildningen, i 
absoluta mått, ska öka på sikt.

• Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samt-
liga områden ska högskolan erbjuda utbildning från grund-
nivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att det inom 
alla områden finns forskningsprogram och välutvecklade 
samarbeten med andra lärosäten och organisationer. 

VETENSKAP FÖR PROFESSION  

Ett ideal för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbild-
ning och forskning i samverkan med näringsliv, offentlig 
sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för profession.

Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett ömse-
sidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och ansvar. 
Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska 

samhällelig utveckling. Problematisering är vår styrka. Vi ser 
teori och praktik som sammanflätade perspektiv som berikar 
varandra och som tillsammans ger kvalitet i utbildning och 
forskning.

Professionernas mångfasetterade problem förutsätter ett 
flervetenskapligt förhållningssätt, där det är naturligt att 
arbeta ämnesöverskridande. I samarbete med professionerna 
identifierar och formulerar vi aktuella problemställningar 
som blir till utmaningar i utbildning och forskning. Det 
är högskolans ansvar att garantera den vetenskapliga nivån 
i partnerskapet med professionen så att den motsvarar de 
höga kvalitetskrav som ska ställas på högre utbildning och 
forskning. Med utgångspunkt från Vetenskap för profession 
understryker vi vikten av internationalisering och hållbar 
utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla framtids-
orienterade professioner och nödvändiga för att skapa goda 
levnadsförutsättningar nu och i framtiden.

ORGANISATION 
För att stärka Högskolan i Borås profilering och utveck-
ling mot kompletta miljöer inom utbildning och forskning 
och därigenom skapa förutsättningar att utvecklas till det 
tredje universitetet i Västsverige är verksamheten orga-
niserad i tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd. 
Vid samtliga akademier bedrivs utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå samt forskning och utbildning på 
forskarnivå. Som ett av fyra lärosäten i Sverige bedriver 
Högskolan i Borås konstnärlig utbildning och forskning 
samt forskarutbildning inom det konstnärliga området. 
Högskolans många utbildningar på avancerad nivå utgör 
en rekryteringsbas för lärosätets forskarutbildningar. 
Flervetenskaplig belysning och ett ämnesöverskridande 
arbetssätt är utgångspunkten för högskolans verksamhet.

Genom att bygga kompletta akademiska miljöer – som 
omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå – bedrivs verksamheten på ett hållbart sätt. 
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Samverkan är en integrerad del av akademiernas verksamhet 
och högskolan fokuserar sina resurser till de mål som gäller 
för utbildning och forskning. För att utbildning och forsk-
ning ska hålla fortsatt hög kvalitet och ske i ett nära samar-
bete med professionerna ska det vid samtliga akademier finnas 
ett akademiråd med externa ledamöter från relevanta profes-
sioner samt programråd. Råden, som även har representation 
från studenterna, har en rådgivande funktion för akademins 
strategiska utveckling inom utbildning och forskning och ett 
ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med högskolans 
vision och mål.

SAMLAT CAMPUS 
Högskolan i Borås har ett unikt campus beläget mitt i city. 
Genom sitt centrala läge bidrar Högskolan i Borås nästan 
12 000 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 utbild-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Textile 

Fashion Center inrymmer även Science Park Borås som är 
ett samverkansprojekt med flera aktörer som Borås Stad, 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan. 
Science Park Borås är ett paraply för innovation där entre-
prenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och 
där forskningen från institut och högskola kommer till 
nytta. 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 informationsförsörj-
ning och dels av ett antal studentstödjande verksamheter.

Tack vare ett nationellt samarbete och genom ett syste-
matiskt arbete med att bygga upp aktuella och väl avvägda 
samlingar kan högskolans bibliotek erbjuda informations- 
resurser inom högskolans utbildnings- och forskningsområ-
den som ligger i nivå med universitetsbibliotekens.

Högskolans styrelse

Nämnder Rektor
Prorektor Rektors stab

Akademin för textil, 
teknik och ekonomi

(inkl. Textilhögskolan)

Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd

Akademin för  
bibliotek, information, 

pedagogik och IT
(inkl. Bibliotekshögskolan)

Verksamhetsstöd
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STUDENTBAROMETER OCH ALUMNSTUDIE

Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet genom-
för Högskolan i Borås årligen en studentbarometer bland 
nuvarande studenter samt en alumnundersökning bland 
tidigare studenter. Resultatet av underökningarna används i 
Högskolan i Borås kontinuerliga arbete med att öka kvaliteten 
i utbildningarna. Alumnundersökningen för 2016 visar på ett 
fortsatt högt förtroende för Högskolan i Borås från de tidigare 
studenterna som överlag är mycket nöjda med den utbildning 
de genomgått.

STUDENTINFLYTANDE

Studentkåren i Borås är den studentsammanslutning som vid 
Högskolan i Borås har haft fortsatt ställning som studentkår 
vid lärosätet under 2016. Studentkårens huvudsakliga uppgift 
är att bevaka och medverka i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och forskning samt förutsättningar för studier 
vid Högskolan i Borås. Studentkåren i Borås har under året 
haft representation i samtliga beslutande och beredande organ 
vid Högskolan i Borås. Bland annat har studentrepresentanter 
aktivt deltagit i högskolans utveckling av modellen för kvali-
tetssäkring av högskolans utbildningar. 

Efter kårobligatoriets avskaffande har Högskolan i Borås 
ett tydligare ansvar för studiesociala frågor såsom infor-
mation till studenter, mottagande av studenter och arbets-
marknadskontakter under studietiden. För att bibehålla och 
vidareutveckla studentinflytandet har högskolan avtalat med 
Studentkåren i Borås om ett samarbete i dessa frågor.

Kvalitet

KVALITETSARBETE

Högskolans systematiska kvalitetsarbete utgör en integrerad 
del av all verksamhet, vilken präglas av ett ständigt pågående 
förbättringsarbete på alla nivåer och inom alla processer.

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitetsarbe-
tet är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger mellan 
ledning och enheter, nämndernas uppföljningar av nya och 
befintliga utbildningar, samt kurs- och programutvärderingar.  
Till detta tillkommer arbetet med att förbereda, genomföra 
och följa upp externa granskningar. Under 2016 har en intern 
granskning genomförts av högskolans lärarutbildningar med 
medverkan av externa ämnesexperter och arbetslivsrepresen-
tanter. 

EXTERNA GRANSKNINGAR

Under 2016 har högskolans samverkan med det omgivande 
samhället utvärderats inom ramen för Vinnovas projekt Pilot 
2 och bedömts som mycket god (se avsnitt Innovation och 
samverkan). Under 2016 har Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) påbörjat en granskning av forskarutbildningen i 
materialteknik samt en tematisk granskning av alla lärosä-
tenas arbete med hållbar utveckling. De två specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna som 2014 bedömdes ha bristande 
kvalitet i UKÄs granskning har under 2016 tilldelats bedöm-
ningen hög kvalitet. 

Högskolan har fortsatt följa UKÄs utveckling av ett natio-
nellt system för kvalitetssäkring av lärosätens utbildningar. 
Utvecklingen har inspirerat högskolan i arbetet med att 
skapa en anpassad modell för kvalitetssäkring av högskolans 
utbildningar. 

För Högskolan i Borås är det en självklarhet att kvalitet och kvalitetsarbete av verk- 

samheten ständigt står i fokus. Under 2016 har flera års intensivt arbete lett fram till en 

kvalitetsarbetspolicy samt ett beslut om en modell för kvalitetssäkring av högskolans 

utbildningar. Den första utbildningsgranskningen i enlighet med modellen har ägt rum under 

året och ett antal externa granskningar har påbörjats.

KVALITET
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Kvalitet

HÅLLBAR  UTVECKLING

UTBILDNING

Högskolan i Borås verkar för framväxt av ett hållbart sam- 
hälle genom att integrera hållbar utveckling i utbildning-
arna. Under året har diplomeringen av kurser fortsatt. 
Examensarbeten med ett tydligt perspektiv på hållbar utveck-
ling i relation till berört ämne har premierats. Högskolans 
mål om en ökad integration av hållbar utveckling i utbild-
ningen har uppnåtts. Andelen utbildningsprogram med minst 
en diplomerad kurs uppgick vid utgången av året till 
55 procent, en betydande ökning jämfört med 2015.

 Genomförd intern utvärdering av hållbarhetsarbetet vid 
Högskolan i Borås visade att processen med nomineringar 
och bedömningar av kurser och examensarbeten uppfattas 
bidra till en ökad kvalitet såväl i integrationen av hållbar 
utveckling som i utbildningen. Studenter och medarbetare 
uttalade sig positivt kring modellen att kritisk granska och 
diplomera kurser med tydligt fokus på hållbar utveckling.
Inom forskarutbildningen har förslag på ett högskolegemen-
samt reflektionsmoment kring hållbar utveckling tagits fram.

FORSKNING OCH SAMVERKAN 

Flervetenskaplig forskning och samverkan med externa 
aktörer, ses som en förutsättning för att kvalitetssäkra 
integrationen av hållbar utveckling i utbildningen. Det är 
också en förutsättning för en fortsatt utveckling av högskolan 
i riktning mot att bli ett hållbart lärosäte. Inom flera för 
samhället viktiga områden som exempelvis framtidens textil- 
produktion, resursåtervinning, hållbar konsumtion, social 
inkludering och sociala medier bedriver Högskolan i Borås 
forskning med hög relevans för hållbar utveckling. Ett 
exempel är projektet Re:textile vars ambition är att skapa 
strukturer för cirkulära flöden inom textilbranschen med 
målet att minska resursförbrukningen inom branschen 
genom nya designprocesser och affärs-möjligheter. Fosfor- 
zinkåtervinning vid förbränning, som genomförs i samverkan 
med externa organisationer, lokalt och regionalt, är ett annat 

Med stöd av ett certifierat miljöledningssystem bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv 

på hållbar utveckling. För Högskolan i Borås är det en självklarhet att verka för en hållbar samhällsutveckling genom 

vår huvudverksamhet – undervisning och forskning, men även internt i organisationen och i samverkan med externa 

intressenter. Viktiga aspekter inom organisationen är att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att 

minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten.

exempel på forskningsprojekt med hög relevans för hållbar 
utveckling. Inom ramen för Innovationsplattform Borås 
bedrivs flervetenskaplig forskning och utbildning inom 
hållbar samhällsbyggnad i samverkan med det omgivande 
samhället. Av högskolans publikationer som inrapporterats 
avseende 2016 har 27 procent ett integrerat perspektiv av 
hållbar utveckling. Detta är något lägre än föregående 
år och kan förklaras med en striktare bedömning vid 
inrapportering på grund av ökad kunskap och medvetenhet 
om komplexiteten i begreppet hållbar utveckling. 

För andra året i rad anordnade högskolan forsknings-
konferensen Research on Sustainability på temat hållbar 
utveckling. Pågående forskning inom hållbar utveckling vid 
högskolan presenterades och diskuterades. Under höstens 
evenemang Days of Knowledge lyftes högskolans forskning 
inom hållbar utveckling fram och forskningsbidrag delades ut 
till lovande forskare inom området.  

STUDENTENGAGEMANG/-SAMVERKAN

Studenterna har med stöd av Miljöbron fått möjlighet att i 
och vid sidan om utbildningen genomföra projekt och upp-
satser i samarbete med företag. Studentföreningen Hållbar 
student har under året bidragit till ett ökat studentengage-
mang på campus, i samverkan med högskolan och externa 
aktörer. Exempel på genomförda aktiviteter under året är
• klimatvecka på högskolans campus kring rättvis handel 

och matsvinn
• anordnande av en ”flashmob” under Fashion Revolution 

Day, där en film om ohållbara förhållanden i textilindu-
strin sågs av nästan 2500 personer

• skapande av en stadsodling på högskolans innergård, helt 
planerad och projekterad av Hållbar Student med angräns-
ande hotell som finansiär.

Föreningen har också fortsatt att sprida kunskap till högsko-
lans studenter om hur man kan leva mer hållbart i vardagen.
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Kvalitet

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Högskolans ambition att vara en förebild i strategier och 
handlingar avseende socialt ansvarstagande har under 2016 
bland annat kommit till uttryck i ett fortsatt värdegrunds- 
arbete med ett särskilt fokus på jämställdhetsarbetet. 
Utredning av relationen mellan arbete med social hållbar 
utveckling, pågående värdegrundsarbete och diskussion om 
varumärke vid Högskolan i Borås har bland annat diskuterats 
i föreläsningar och seminarium. Forskning om inkluderande 
medborgarskap och perspektiv på social samhällsutveckling 
bidrar också till ett ökat fokus på den sociala dimensionen. 
I början av 2016 publicerades rapporten Inkluderande med-
borgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: 
exemplet Norrby i högskolans rapportserie Vetenskap för pro-
fession. I rapporten beskrivs begreppet socialt ansvarstagande 
i relation till högskolelagens åläggande samt relationen mellan 
socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Högskolan 
deltar också i projekt vid Västra Götalandsregionen forsk-
ningsråd för interkulturell dialog och socialt hållbar samhälls-
utveckling.

Under hösten 2016 genomfördes ett seminarium, inklu-
sive paneldebatt, med inbjudna företrädare från näringsliv 
och offentlig verksamhet, på temat ”Hållbar region”. Syftet 
var att initiera ett samtal kring hur organisationer i regionen 
tillsammans kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål 
och målet om ett fossiloberoende Västra Götaland uppnås. 

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Högskolan har under året tagit ytterligare steg i riktning mot 
att bli den hållbara högskolan. Hållbarhetsarbetet är nu väl 
integrerat och har en bred förankring i organisationen, vilket 
bland annat uppmärksammats vid genomförd externrevision. 
Revisorn noterade ett stort engagemang bland medarbe-
tarna och en fortsatt god utveckling. Efter en i stort mycket 
framgångsrik utveckling under målperioden 2014-2016 har 
nya högskolegemensamma mål för de kommande tre åren 
tagits fram. Högskolan är fortsatt ett av fem lärosäten som 
av Naturvårdsverket rankas högst för sitt redovisade miljö-
ledningsarbete och ses också av många som ett gott exempel 
gällande den strategiska ansatsen och det systematiska arbetet 
inom området. 

Inom ramen för miljöledningssystemet har målen för 
miljöarbetet 2014-2016 fokuserat primärt på tjänsteresor, 
transporter och energianvändning. Under perioden har hög-
skolan lyckats minska utsläppet av koldioxid från tjänsteresor 
och transporter i enlighet med målen. Utsläpp av koldioxid är 
den enskilt största påverkansposten när det gäller högskolans 
klimatpåverkan varför det är särskilt positivt att förbättrings-
arbetet har varit så pass framgångsrikt. Sett över hela perio-
den minskar även högskolans energianvändning, dock inte 
tillräckligt för att nå de uppsatta målen. Den ökade energian-
vändningen under 2016 kan delvis förklaras av förändringar i 
nyttjande och drift av högskolans lokaler. 

Det brännbara avfallet och den totala mängden hus-
hållsavfall minskade under perioden. Under året har ett test 

genomförts för att studera hur man kan förändra beteendet 
kring sortering av avfall genom att ta bort skräpkorgar i 
utvalda kontor och klassrum. Syftet var att tillgängliggöra 
en bättre möjlighet att sortera det avfall vid utvalda platser. 
I samverkan med representanter från föreningen Hållbar 
Student har en dialog förts med den restaurangägare som 
driver restauranger på campus kring hur man kan arbeta 
mer hållbart, vilket bland annat resulterade i lanseringen av 
restaurangens egna Fairtrade märkta kaffe. 

RESFRIA MÖTEN

Utöver de åtgärder högskolan genomfört för att minska 
koldioxidutsläppet från resor och transporter har Högskolan 
i Borås under 2016 deltagit i projektet Resfria möten i myn-
digheter – REMM. En första analys visar att Högskolan i 
Borås har ett inarbetat arbetssätt med resfria möten men att 
det behöver synliggöras och kommuniceras för att sprida kun-
skapen vidare. Högskolans samordnare för hållbar utveckling 
har under 2016 medverkat i ett nätverk för indirekt miljöpå-
verkan vid Naturvårdsverket och i en nystartad samverkans-
grupp inom Västra Götalandsregionen kring genomförande 
av Agenda 2030 med kopplingar till de svenska miljökva-
litetsmålen. Högskolan medverkade också i den under året 
genomförda nationella nätverksträffen för miljöledning i sta-
ten med en föreläsning om hur miljöledningsarbetet, utifrån 
ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling, kan organiseras 
på ett effektivt sätt.

Energianvändning kwh/m2

2016 2015 2014

Verksamhetsel 50,4 50,4 49,0

Övrig energianvändning 93,4 86,2 95,1

Totalt 143,8 136,6 144,1

Tjänsteresor och övriga transporter kg CO2 per årsarbetskraft

2016 2015 2014

Flygresor under 50 mil 60,8 66,2 67,3

Flygresor över 50 mil 407,4 446,3 474,7

Bilresor 65,6 62,0 90,4

Tågresor (och övrig spårtrafik) 0,002 0,003 0,003

Totalt 533,8 574,5 632,4

Källa: Via Egencia, Avis, Hertz, SJ, MTR Express

Källa: Akademiska Hus, Kanico
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STUDENTER STUDERADE UTOMLANDS INOM 
RAMEN FÖR ETT UTBYTESPROGRAM 2016.
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Kvalitet

Högskolan i Borås har under året fördjupat arbetet med 
internationalisering och internationalisering hemma. Hållbar 
utveckling, lika villkor och breddat deltagande är andra 
aspekter som har betydelse för internationaliseringsarbetet. 
I redovisningen nedan ges ett axplock av de aktiviteter vilka 
utgör högskolans internationalisering under ett år då den 
internationella situationen fortsatt tydligt visat hur det glo-
bala påverkar det lokala. 

STUDENTENS LÄRANDE I CENTRUM

Internationellt utbyte är viktigt för Högskolan i Borås och 
vi arbetar aktivt med att främja utresandemöjligheter för 
studenter och lärare. Ett nogsamt tillvaratagande av interna-
tionella erfarenheter – forskares, lärares, studenters – bidrar 
till studenternas lärande och högskolans utveckling över lag. 
Det är därför positivt att kunna konstatera att högskolan 
under 2016 hade fortsatt högt utresande bland våra studenter 
även om antalet studenter som reste ut var något färre jämfört 
med föregående år. Samtidigt minskade antalet inresande 
utbytesstudenter något vilket innebär att högskolan i princip 
har jämvikt mellan antal utresande och antal inresande utby-
tesstudenter. 

Under 2016 fördjupades det strategiska partnerskapet med 
University of the Highlands and Islands. Detta partnerskap 
är högskoleövergripande och syftar till att gynna lärare och 
forskare från hela högskolan. Fokus ligger på pedagogisk 
utveckling och utveckling av innovativa verktyg. Samarbetet 
resulterade i att lärosätena tillsammans med ett antal euro-
peiska partners koordinerar ett treårigt Erasmus+ Strategic 
Partnership för att utveckla en kurs som syftar till att väcka 
studenters intresse för högre utbildning. 

Ett annat projekt inom ramen för Erasmus+ Strategic 
Partnership är inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Projektet ska dels förbereda studenter på studier och dels 
arrangera ett antal gemensamma sommarskolor inom om- 
rådet. 

Även om många studenter vid Högskolan i Borås får 
internationella erfarenheter under sina studier, väljer majori-
teten av dem att bedriva sina studier i Sverige. Därför arbetar 
högskolan för internationalisering hemma, det vill säga med 
att integrera internationell erfarenhet och interkulturella 
dimensioner i lärande och arbetsmiljö.

Människor på flykt var också under 2016 en påtaglig 
realitet och Högskolan i Borås arbetade intensifierat med akti-
viteter kring nyanlända akademiker och akademiker på flykt. 
Högskolan i Borås ökade insatser i Invandrarakademin, det 
vill säga vår högskoleförberedande utbildning för utländska 
akademiker och deltog i såväl lokala som regionala samtal 
och utvecklingsprojekt. Dessutom ingår Högskolan i Borås 
i Scholars at Risk samt det svenska nätverket som är kopplat 
till Scholars at Risk.

För 2016 utsågs ytterligare en stipendiat inom STINTs 
program Teaching Sabbatical, som syftar till att utveckla såväl 
institutioner som individer genom lärares och forskares längre 
vistelser som lärare vid prestigefyllda universitet i världen. 
Denna gång tillbringade en representant för biblioteks- och 
informationsvetenskap en termin vid Chinese University i 
Hongkong. 

INTERNATIONALISERING
Internationalisering vid Högskolan i Borås är inte bara en kvalitetsindikator, utan en 

integrerad del i arbetet för uppfyllandet av Högskolan i Borås mål och visioner. Därmed 

bidrar internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Borås till att sätta studenternas lärande 

i centrum, till att öka andelen forskning, samt till det fortsatta byggandet av kompletta 

akademiska miljöer. 

Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2016 2015 2014

Inresande studenter 210 237 227

– andel kvinnor 73% 70% 66%

– andel män 27% 30% 34%

Utresande studenter 220 245 245

– andel kvinnor 84% 82% 78%

– andel män 16% 18% 22%
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INTERNATIONELLT ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR 

Högskolan i Borås har ett antal internationellt unika 
utbildningar som lockar studenter från hela världen. Flest 
sökande hade masterutbildningarna inom textilt manage-
ment med totalt nästan 800 sökande till 40 platser. Nästan 
hälften av de sökande kommer från Asien där Bangladesh, 
Pakistan och Indien ligger i topp, men det finns en klar 
ökning från flera platser runt om i världen som Egypten, USA 
och Storbritannien. Trots en marginell minskning är dock 
Tyskland det land i Europa från vilket vi har flest sökande. 

Högskolan i Borås arbetar med strategiska allianser 
med lärosäten i samtliga världsdelar och har samtidigt ett 
antal internationellt sett attraktiva utbildningsprogram. 
Masterprogram inom resursåtervinning, digitala bibliotek 
respektive textil och mode är exempel på utbildningar som 
lockar många internationella studenter. Under året har 
högskolan fokuserat på rekrytering i Indien och Indonesien, 
dels genom deltagande i mässor och dels genom besök på 
lärosäten. 

På grundnivå har det svensk-kinesiska samarbetet kring 
det fyråriga kandidatprogrammet i marknadsföring och IT 
fortsatt att utvecklas positivt och allt fler kinesiska studenter 
visar intresse för ett år vid Högskolan i Borås. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN

I andra avsnitt i årsredovisningen framgår hur internationell 
samverkan med andra lärosäten och organisationer inom till 
exempel EUs Horizon 2020 bidrar till att öka Högskolan i 
Borås forskningsvolym. Även samarbete av andra slag kan 
bidra till forskning. Ett sådant exempel är Sidas (Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete) Research Training 
Partnership Programme. Programmet syftar till att stärka 
forskning och forskningskapacitet i låginkomstländer, men 
kan också gynna medverkande svenska institutioner genom 
de erfarenheter och kunskap som deltagande leder till. I 
samarbete med College of Computing and Information 
Sciences på Makerere University i Uganda, sker utveckling 

av forskarutbildning och forskningskultur, i syfte att leda 
till forskning och gemensam publicering. Vid sidan av detta, 
samarbetar Högskolan i Borås sedan flera år med University 
of Rwanda och fick i slutet av 2016 besked om ytterligare ett 
samarbete, nämligen med Universidade Eduardo Mondlane i 
Moçambique. 

INTERNATIONELL SAMPUBLICERING

Samarbetet med forskare från utländska lärosäten, forsk-
ningsinstitut och företag är viktiga instrument i mötet med 
globala utmaningar. Orsaker och lösningar till dessa finns 
ofta i lokala eller nationella kontexter, och kan därför variera 
mellan länder. Därför är det glädjande att ungefär hälften av 
högskolans publikationer har medförfattare från andra länder.

Kvalitet

FÖLJ VÅRA STUDENTER  
PÅ INSTAGRAM: 

@HOGSKOLANIBORAS
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Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och har som övergripande mål att 

alla individer; sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, 

sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Lika villkor innefattar 

samtliga delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär 

att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten. Högskolans verksamhet utvecklas genom möten mellan människor 

med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Det ger upphov till en mångfald av tankar och idéer vilket höjer kvali-

teten i såväl forskning som undervisning.

LIKA VILLKOR
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Området lika villkor planeras och samordnas genom rektors 
samordnare för lika villkor. Samordnaren bevakar, initierar 
och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor 
som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete med 
studentombudsman/samordnare för studenter med funk-
tionsnedsättning, samordnaren för hållbar utveckling, 
HR-avdelningen samt studentkåren. Högskolan har utöver 
den centrala samordnaren tre akademisamordnare vilka har 
till uppgift att samordna arbetet på akademinivå. Utöver sam-
ordnarfunktionerna finns en arbetsgrupp, som sammanträder 
en gång i månaden. Gruppen diskuterar, föreslår och formu-
lerar mål och åtgärder i den övergripande handlingsplanen 
samt tar upp aktuella händelser och frågor inom området.

LIKABEHANDLING OCH TILLGÄNGLIGHET

Högskolan i Borås bedriver ett systematiskt arbete med till-
gänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid den 
årliga mätningen av tillgänglighetsaspekter som genomförs av 
Myndigheten för delaktighet, ligger högskolan återigen i topp 
bland alla statliga myndigheter. Åtgärder för att ytterligare 
förbättra tillgängligheten planeras och genomförs fortlö-
pande. Under 2016 har ett arbete påbörjats för att ta fram en 
webbsida som beskriver högskolans lokaler utifrån fysisk till-
gänglighet. Högskolan har dessutom under 2016 beslutat om 
att säkerhetsställa att studenter med särskilda behov ska få ett 
likvärdigt stöd oavsett kurs- eller programtillhörighet, genom 
att fastställa regler för särskilt pedagogiskt stöd till studenter 
med funktionsnedsättning.

Utbildningsinsatser för undervisande personal är ytter- 
ligare ett sätt att arbeta med likabehandling och under våren 
2016 genomfördes ett utbildningstillfälle i normkritisk 
pedagogik samt en workshop i tillgänglig undervisning. I 
den högskolepedagogiska grundkursen, vilken är obligatorisk 
för alla nyanställda lärare, ingår både normkritisk pedagogik 
samt bemötande och tillgänglighetsfrågor utifrån diskrimine-
ringslagstiftningen.

I juli anordnades den första Pride-paraden i Borås och 
Högskolan i Borås var en aktiv samarbetspartner och deltog i 
paraden tillsammans med studentkåren.  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska stärka 
arbetet för kvinnors och män lika rättigheter och lika möjlig-
heter att arbeta i och/eller bedriva studier i högre utbildning 
genom att använda jämställdhetsintegrering som strategi. 

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspek-
tiv ska införlivas i alla beslut och i alla led av processer i hela 
verksamheten. Högskolan i Borås har i enlighet med ovan-
stående påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan 
för jämställhetsintegrering som ska vara fastställd i maj 2017. 
Årets arbete har därför främst rört organisering och problem- 
inventering. En samordnare för arbetet har utsetts tillsam-
mans med en styrgrupp vilken leds av rektor. Samordnaren 
deltar i de nätverksträffar som Nationella sekretariatet för 
genusforskning arrangerar.

Arbetet med jämställdhetsintegrering och handlingspla-
nens innehåll har presenterats och diskuterats i olika forum 
såsom ledningsråd, chefsmöten och övriga personalmöten. 
Under hösten deltog representanter för Nationella sekretaria-
tet för genusforskning på ett utökat ledningsråd vilket föran-
ledde diskussioner kring vilka frågor som Högskolan i Borås 
ska fokusera på. De områden som identifierades som mest 
angelägna benämndes könsbundna studieval och karriär- 
vägar, för vilka det kommer att fastställas mål och utveck- 
lingsbehov i kommande handlingsplan.
Jämställdhetsperspektivet ska, i enlighet med planen, integre-
ras i alla berörda processer och aktiva åtgärder ska tas fram 
och beslutas om i respektive verksamhet. 

Utöver arbetet med handlingsplanen har det fortlöpande 
arbetet med jämställdhet pågått. Under året gjordes en 
kartläggning av undervisande personals arbetade tid fördelat 
på undervisning, forskning och administration. Resultatet 
visade att kvinnor har mer administrativa uppdrag, såsom 
studierektor, samordnare och sektionschef. Vidare fanns 
skillnader i forskningstid respektive undervisningstid mellan 
olika ämnesområden. Resultatet av kartläggningen kommer 
att ligga till grund för att se över meritering och strukturer i 
jämställdhetsintegreringsarbetet. 

Högskolan i Borås tar årligen fram en kvantitativ kart-
läggning av jämställdheten med hjälp av Nyckeltalsinstitutet, 
vilket resulterar i ett jämställdhetsindex, JÄMIX. 2016 visade 
den på ett positivt resultat då bland annat högsta lednings-
rådet och styrelsen uppvisar en jämn fördelning av män och 
kvinnor samt att andelen kvinnliga professorer ökar. Vidare 
genomfördes en lönekartläggning som inte påvisade några 
osakliga löneskillnader. 

Kvalitet
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Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systema-
tiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att 
rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte 
att öka deras andel och breddat deltagande avser de insatser 
som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya stu-
denter i deras studier. Det senare kräver ett inkluderande för-
hållningssätt under studentens hela väg till, genom och ut ur 
högskolan. Exempelvis fortsatte under 2016 projektet riktat 
mot yrkesgymnasieskolorna i Borås i syfte att uppmuntra fler 
att påbörja högre studier.

Vidare bedriver högskolan sedan ett antal år ett nätverk 
för manliga förskollärar- och lärarstudenter. Nätverket, som 
syftar till att stärka männen i sin framtida yrkesroll och i 
sina studier har huvudfokus att verka för en mer jämställd 
utbildning och yrkeskår. Det har fått positiv genomslagskraft 
och har breddats till att även omfatta manliga studenter inom 
vårdutbildningarna.

Högskolan i Borås har ett mentorsprogram som vänder 
sig till en reguljär del av programverksamhet inom områden 
som tidigare inte varit i fokus för mentorsprogram, nämligen 
lärarprogrammen och bibliotekarieprogrammet. Studenter får 
kontakt med och har regelbundna träffar med personer inom 
skolfältet, biblioteks- och informationstjänstfälten, för dialog 
och bjuds in att besöka arbetsplatser. 

Kvalitet

BREDDAD REKRYTERING OCH 
BREDDAT DELTAGANDE
Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat del-

tagande i högre utbildning. Genom att tillgängliggöra akademiska studier för breda grupper i samhället har Högskolan i 

Borås lyckats väl med rekryteringen av studenter från studieovana miljöer. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och 

breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosätets arbete inom lika 

villkor. Exempelvis ingår breddad rekrytering i högskolans högskolepedagogiska grundutbildning. 

Vidare erbjuder högskolan inom lärar- och sjuksköterske- 
utbildningarna både förebyggande och stödjande åtgärder i 
svenska språket för att ge studenterna möjlighet att utveckla 
sina skriftliga och muntliga kommunikativa förmågor.

BEDÖMNING AV REELL OCH FORMELL KOMPETENS

Högskolan i Borås bedriver sedan flera år olika verksamheter 
som syftar till att svara mot olika studentgruppers behov 
av att få sin kompetens bedömd. De flesta ärenden handlar 
om tillgodoräknande av formell kompetens. Dock bedriver 
högskolan förskollärarutbildning som vänder sig till barnskö-
tare eller annan personal verksamma inom förskolan. Genom 
att validera både reell och formell kompetens samt att vissa 
moment i utbildningen sker på distans tillgängliggörs högre 
utbildning för dessa grupper. Högskolan har även haft en del 
ärenden rörande tillgodoräknande av reell kompetens på 
specialstutbildningarna med inriktning mot ambulanssjuk-
vård och distriktsköterska. Inom Lärarlyftskurserna och 
kurserna Svenska som andraspråk har validering av reell och 
formell kompetens erbjudits studenterna. Webbverktyget 
Valda, som handhas av Universitets- och högskolerådet, har 
använts för valideringsprocessen. Valda används även för 
validering inom båda förskollärarprogrammen när det gäller 
formell kompetens.
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Därutöver använder Högskolan i Borås alternativt urval, 
där utvalet görs enligt rangordning av den sökandes erfaren-
het och kunskaper, till 30 procent av platserna för utbild-
ningarna Organisations- och personalutvecklare i samhället, 
Designteknikerutbildning samt Förskollärarutbildning för 
pedagogiskt verksamma. Genom att validera de sökandes 
kompetens kan studenterna tillgodoräkna sig olika moment i 
dessa utbildningar.

Under 2016 har arbetet med validering av reell kompetens 
intensifierats, bland annat har Högskolan i Borås tillsammans 
med Linnéuniversitetet och Malmö högskola startat ett nät-
verk för validering inom högre utbildning. En kartläggning 
av högskolans arbete med validering för både antagning samt 
tillgodoräknande har genomförts i syfte att skapa en tydligare 
organisation. Högskolan i Borås har även deltagit i de träffar 
som anordnats av Universitets- och högskolerådet i syfte att 
utveckla en nationell modell för validering av reell kompetens 
samt svarat på remissen Validering med mervärde.

UTLÄNDSKA AKADEMIKER OCH NYANLÄNDA

Sedan början på 2000-talet erbjuder högskolan personer 
med avslutad utländsk akademisk examen och icke avslutad 
utländsk akademisk utbildning information om bedömning 
och möjligheter till validering av formell kompetens via bland 
annat Universitets- och högskolerådet och Socialstyrelsen 
samt vägledning om möjligheter för kompletterande utbild-
ning. Invandrarakademin syftar till att underlätta invandrade 
akademikers etablering på arbetsmarknaden genom utbild-
ning på förberedande nivå som ger möjligheter att studera 
vidare eller gå direkt till arbetslivet. Invandrarakademin 
erbjuder också bedömning av reell kompetens för tillträde till 
utbildningen gällande förkunskapskravet för svenska språket 
(Svenska för invandrare kurs D). 

För att svara mot det ökade behovet från nyanlända 
akademiker beslöt Högskolan i Borås att från och med 2016 
anta studenter till Invandrarakademin såväl höst som vår. 
Vidare lyftes i april 2016 Invandrarakademin, som en av 
fyra verksamheter, fram i en inspirationsfilm producerad av 
Universitets- och högskolerådet. Syftet var att presentera goda 
exempel som kan hjälpa till att inspirera andra lärosäten att 
jobba aktivt med att locka underrepresenterade grupper till 
högskolan och vidare ut på arbetsmarknaden.

För att samordna de insatser som genomförs för att ta 
tillvara nyanlända akademikers kompetens och underlätta 
deras etablering på arbetsmarknaden bildades under våren 
arbetsgruppen Akademikerspåret för att se vilka insatser, 
utöver Invandrarakademin, som högskolan kan vidta för att 
aktivt bidra till att hjälpa människor på flykt. Detta ledde 
bland annat till att nyanlända erhöll praktikplatser samt 
studentpraktik på högskolan. Sedan 2016 ingår Högskolan 
i Borås i Scholars at Risk, ett nätverk som jobbar med att 
hjälpa forskare som på grund av sin forskning och/eller 
situationen i landet befinner sig i en utsatt situation. Genom 
Scholars at Risk har Högskolan i Borås under 2016 tagit emot 
en polymerforskare från Syrien.  

Ytterligare ett projekt för nyanlända under 2016 var 
”Konfektionsfabrik 4.0” där Högskolan i Borås fick medel 
från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden för 
att genom skapandet av en konfektionsfabrik i Borås tillvarata 
migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompe-
tenskraft inom textil sömnadsproduktion.
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Att Högskolan i Borås varit framgångsrika i sitt profilerings-
arbete visar sig inte bara i utvecklingen av publikationer, 
examensrättigheter på avancerad nivå och forskarnivå samt 
ökning av externa medel. I Vinnovas tidigare utvärdering av 
samverkan Kunskapstriangeln Pilot 1 bedömdes Högskolan 
i Borås beskriva en väl framskriden strategi för och imple-
mentering av samverkan, vilket renderade högsta betyg. 
Under 2016 genomfördes Pilot 2 där Högskolan i Borås erhöll 
omdömet mycket goda samverkansaktiviteter. Vinnova kon-
staterade att samverkan är tydligt integrerat och väl förankrad 
i Högskolan i Borås strategier och mål samt pekar särskilt 
på att lärosätet visar upp flera intressanta aktiviteter med 
samhällsrelevans och som tydligt kan kopplas till kärnverk-
samhetens inriktning. 

I arbetet med att utveckla lärosätets strategiska samverkan 
deltar Högskolan i Borås i projektet Increasing Collaborative 
Capacities – ICECAP som handlar om utvecklingen av 
samverkansarenor. I ICECAP samarbetar högskolan med 
sex andra lärosäten – Högkolan i Jönköping, Högskolan 
i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Lunds 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Konkret har 
projektet lagt grunden för vidare utveckling av lärosätets 
strategiska samverkan och arbete med frågor rörande upp- 
följning, nyttiggörande och impact.

CENTRUMBILDNINGAR

Högskolans centrumbildningar är tvärvetenskapliga miljöer 
som skapats i syfte att stärka högskolans profil, öka samver-
kan och skapa spridning av högskolans forskningsresultat. 
Vissa verksamheter är väl etablerade medan andra är under 
uppbyggnad. Centrumbildningarna har gemensamt att 
de skapar formaliserade mötesplatser mellan akademi och 
omvärld som ett komplement för att ytterligare stärka det 
arbete som sker i utbildning och forskning. Som ett led i att 
stärka forskningens samverkan med det omgivande samhället 
har det vid högskolan inrättats följande centrumbildningar.

• Centrum för arbetsliv och vetenskap
• Centrum för hållbart samhällsbyggande 

INNOVATION OCH SAMVERKAN
Innovation och samverkan är en naturlig del av verksamheten inom Högskolan i Borås. Genom 

att positionera sig som en partner i Västsverige bidrar Högskolan i Borås till att vara en drivande 

kraft i samhällsutvecklingen. Utgångspunkter för en innovativ miljö är för Högskolan i Borås 

förtroende och relationer mellan olika aktörer: forskare, studenter och entreprenörer i kombina-

tion med flervetenskaplighet och integration. Exempel på innovativa miljöer som utvecklats är 

Smart Textiles, Resursåtervinning och högskolans centrumbildningar.

• Centrum för kulturpolitisk forskning
• Centrum för välfärdsstudier 
• PreHospen – Centrum för prehospital forskning
• SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

En annan en verksamhet, som liksom centrumbildning-
arna, bildar en mötesplats för akademi och omvärld är Smart 
Textiles. Smart Textiles är ett innovationssystem som utifrån 
ett regionalt styrkeområde utvecklats till en nationell och 
internationell mötesplats för akademi och omvärld. Med en 
framgångsrik modell för att stötta utveckling och innovation 
kring textilier har verksamheten sedan 2006 stöttat utveck-
lingen för företag lokalt, nationellt och internationellt. 

SCIENCE PARK BORÅS

Med Smart Textiles som förebild har Science Park Borås 
etablerats i syfte att stärka högskolans samverkan med om- 
givande samhälle. Science Park Borås utgör en central del 
av det regionala innovationssystemet och skapar förutsätt-
ningar för högskolans prioriterade områden att vara nationellt 
ledande och internationellt erkända. Med sin placering i det 
textila klustret Textile Fashion Center, som utmärker sig 
genom sin unika miljö och sitt innovativa koncept, skapar 
Science Park Borås samhällsnytta och resultat tillsammans 
med akademi, näringsliv, institut och offentliga organisatio-
ner. 

Genom de kompetenser och resurser som samlats i Textile 
Fashion Center skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla 
och generera nya innovationer, produkter och tjänster på 
marknaden. Science Park Borås tillhandahåller de resurser 
och processer som krävs för att transformera innovation till 
samhällsnytta. Detta genom utveckling av innovationer och 
prototypframtagning till kommersialisering av produkter 
och tjänster baserade på resultat från högskolans verksam-
het. Science Park Borås utgör därmed ett gränssnitt mellan 
forskning, företag och samhällets aktörer och en kreativ och 
innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och 
kapital till regionen. Verksamheten är ett utmärkt exempel på 
samverkan när den är som bäst. 
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DET HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE INNOVATIONSARBETET  
Under 2016 har förhållandet till Chalmers innovations- 
kontor tydliggjorts och fördjupats inom ramen för 
Innovationspartnerskap Väst där högskolorna i Borås, 
Skövde, Halmstad, Trollhättan och Jönköping 
formaliserat samarbetsformerna med Chalmers 
innovationskontor. Detta arbete har gjorts i syfte att 
tydligare förankra innovationsarbetet i hela det område 
som är innovationskontorets ansvar och i syfte att 
tydliggöra formerna för stöd i innovationsfrågor. 

Högskolan i Borås har tillsammans med högskolorna i 
Skövde och Trollhättan även under året blivit partner till 
SNITTS (Swedish Network for Innovation and Technology 
Transfer Support). Partnerskapet syftar till att gemensamt 
utveckla former för kompetensutveckling och samverkan 
inom innovationsområdet.

INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS

Högskolan i Borås har under året i samverkan tillsammans 
med Borås Energi & Miljö, RISE och Borås Stad utvecklat 
en innovationsplattform i Borås. Innovationsplattformen är 
en vidareutveckling av det tidigare projektet Innovations-
plattform Norrby och syftar till att stödja innovationer från 
idé till implementering inom hållbar stadsutveckling. Genom 
att fokusera på innovation i bred mening (teknisk, social, 
ekonomisk, organisatorisk) ska projektet bidra till att utveckla 
nya metoder för att underlätta innovationsarbetet i staden.   

INFORMATIONSSPRIDNING

Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt i sitt informationsar-
bete med att sprida information om och nyttiggöra forskning 
i samhället. Inom arbetet med att nyttiggöra utbildning och 
forskning har högskolans holdingbolag fortsatt arbetet för att 
bidra till spridning av forskningens resultat och metoder till 
det omgivande samhället genom bolagiseringar baserade på 
forskningsresultat vid Högskolan i Borås. 

Forskningen har förutom sedvanligt arbete med webb och 
press, synliggjorts under nationella och internationella kon-
ferenser och mässor, på vetenskapsfestivalen ForskarFredag, i 
riksmedia och internationellt. 

Deltagandet under Almedalsveckan har utvecklats till en 
viktig del i högskolans arbete med att synliggöra forskning 
och resultat sprungna ur högskolans verksamhet. Under årets 
Almedalsvecka deltog Högskolan i Borås i andras seminarier 
och stod som arrangör för seminarierna; Re: en ny samhälls-

sektor att räkna med, Profilerade lärosäten = högre kvalitet?, 
Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja 
samhällets digitalisering, Klarar chefer att leda hållbart – och 
vem bryr sig samt Hur ska handel rustas för ökad digitalise-
ring. 

I högskolans skriftserie Vetenskap för profession pub- 
liceras löpande resultat från pågående och avslutade forsk-
ningsprojekt vid Högskolan i Borås och inlägg i en pågående 
diskussion kring forskningens inriktning och tillämpade 
metoder inom ramen för högskolans tanke kring vetenskap 
för profession. Utöver detta arrangeras öppna föreläsningar 
och öppna hus för allmänheten.

I Vinnovas arbete med att ta fram en  

modell för värdering av samverkan 

deltog Högskolan i Borås i Pilot 2 där 

högskolan erhöll omdömet mycket goda 

samverkansaktiviteter.
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Innovation och samverkan



28 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2016

De övergripande målen är att fortsätta bygga kompletta 
akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum 
och öka andelen forskning. I de kompletta miljöerna – som 
omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå – bedrivs verksamheten på ett hållbart sätt och 
såväl utbildning som forskning förmedlar och bidrar till ny 
kunskap om hållbar utveckling.

Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet 
bedrivs idag inom sex områden som svarar mot behov i det 
omgivande samhället och som under den senaste tioårs-
perioden utvecklats och definierats i naturlig och fruktbar 
samverkan mellan högskolans ledning och kollegiet. En viktig 
utgångspunkt i denna process har varit att med avstamp i 
forskningsfrågor som aktivt aktualiseras i pågående forsk-
nings- och publiceringsverksamhet skapa kompletta akade-
miska miljöer i hela högskolans utbildningsverksamhet. 
Nuvarande sex områden listas nedan, där status avseende
examenstillstånd inom den tillhörande utbildningsverksam-
heten anges inom parentes:

• Biblioteks- och informationsvetenskap 
(master- och forskarnivå)

• Handel och IT (masternivå)

• Människan i vården (master- och forskarnivå)

• Pedagogiskt arbete (masternivå)

• Resursåtervinning (master- och forskarnivå)

• Textil och mode (master- och forskarnivå, konstnärlig 
och generell)

Högskolan erhöll i maj 2016 examensrättigheter på 
forskarnivå inom området Människan i vården baserat på 
en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom det vård-
vetenskapliga området. Detta innebär att högskolan efter 
granskning av Universitetskanslersämbetet hittills erhållit 
examenrättigheter på forskarnivå inom fyra områden: 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, 
Resursåtervinning samt Textil och mode. 

Området Textil och mode rymmer såväl generella som 
konstnärliga rättigheter. Inom området bedrivs nationellt 
unik och internationellt stark forsknings- och utbildnings- 
verksamhet och Textilhögskolan är ett av högskolans 
två starka varumärken. Det andra varumärket är Biblioteks-
högskolan där Högskolan i Borås utvecklats till en stark 
nationell och internationell aktör inom såväl utbildning som 
forskning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Högskolan i Borås prioriteringar framöver är att erhålla 
examensrättigheter på forskarnivå inom områden där detta 
nu saknas och att vidareutveckla högskolans forsknings- 
områden. Därför avser högskolan att förnya ansträngningarna 
att erhålla examensrättigheter på forskarnivå inom området 
Pedagogiskt arbete samt Handel och IT. Det är områden där 
högskolan har goda förutsättningar i form av starka utbild-
ningar och forskningsmiljöer inom två för samhället kritiska 
sektorer. Högskolan avser också att prioritera etableringen av 
Hållbart samhällsbyggande som forskningsområde, som ett 
led i högskolans systematiska prioritering av forskning av hög 
kvalitet om hållbar utveckling.

KOMPLETTA 
AKADEMISKA MILJÖER
Högskolan i Borås bedriver ett systematiskt och framgångsrikt profilerings- och utvecklingsarbete inom såväl utbildnings- 

som forskningsverksamheten. Utgångspunkten är att utbildning och forskning vid Högskolan i Borås förändrar samhället. 

Flervetenskaplig belysning och ett ämnesöverskridande arbetssätt är grundläggande förutsättningar för en sådan inrikt-

ning. Samverkan är en integrerad del av verksamheten och högskolan fokuserar sina resurser till de mål som gäller för 

utbildning och forskning.

Kompletta akademiska miljöer
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BIBLIOTEKS- OCH  
INFORMATIONSVETENSKAP
Verksamheten inom biblioteks- och informationsvetenskap bedrivs vid Bibliotekshögskolan, som 

är landets största utbildnings- och forskningsinstitution inom ämnesområdet. Bibliotekshög-

skolan bedriver utbildning och forskning med en stark professionskoppling, en internationell 

prägel och en påtaglig omvärldsanknytning. 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Under 2016 har utbildningarna inom ämnet fortsatt att 
utvecklas för ytterligare höjd kvalitet och för att fånga upp 
aktuella frågor i samhället. Även forskningen berör viktiga 
samhällsutmaningar kring migration och flyktingmottag-
ande, skola, kulturella och vetenskapliga uttrycksformer, 
kulturarv och informationshantering. Bibliotekshögskolan 
har under året bedrivit flera stora samarbetsprojekt för utbild-
ning och forskning tillsammans med partners i Uganda och 
Rwanda.  

Inom biblioteks- och informationsvetenskap erbjuds 
utbildningar på samtliga nivåer: grundnivå, avancerad nivå 
och forskarutbildningsnivå. Där utöver erbjuds fortbildnings-
kurser och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom 
biblioteksområdet såväl som andra sektorer.

2016 visade ett gott söktryck till Bibliotekshögskolans 
utbildningar. Särskilt högt var söktrycket på webbredaktörs- 
programmet distans, bibliotekarieprogrammet, samt magis-
terprogrammet Strategisk information och kommunikation. 
Under året har arbetet med kvalitetssäkring av utbildningarna 
fortgått, bland annat genom att större utvecklingsarbeten har 
initierats på kandidatprogrammen. Inslag av hållbar utveck-
ling har vidareutvecklats, vilket innebär att sammanlagt fem 
kurser, fördelade på fyra olika program varav ett på avancerad 
nivå, är diplomerade kurser inom hållbar utveckling. Under 
året har arbete fortgått med breddad rekrytering till utbild-
ningarna, bland annat genom särskilda kampanjer riktade 
mot gymnasieelever och nyanlända. 

FORSKARUTBILDNING

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är tvärveten-
skapligt och har en stor bredd i orientering mot olika problem 
och kunskapsområden. Detta är något som också återspeglas i 
de doktorandprojekt som pågår inom ämnet. 

Under året genomfördes två disputationer och en ny 
doktorand antogs.

Runt 25 forskningsseminarier genomfördes med presen-
tationer av doktorander, seniora forskare och nationella och 
internationella gäster. Dessutom fortsatte en onlineseminarie- 
serie för doktorandpresentationer tillsammans med Københavns 
Universitet och Humboldt-Universität i Berlin. 

FORSKNING 

Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
bedrivs inom tre forskargrupper: Bibliotek, samhälle och 
kultur, Informationspraktiker och Digitala resurser och 
tjänster samt i forskningsprogrammet Social Media Studies. 

Forskning inom ett antal större forskningsprojekt har 
fortgått under året. Det inkluderar det EU-finansierade 
Evolving Semantics (PERICLES) som utvecklar metoder för 
bevarande av digitalt innehåll, och DiXiT som berör digitala 
vetenskapliga utgåvor. Vetenskapsrådet finansierar projekt 
med inriktning mot läsning i 1900-talets skola, Läsning, 
tradition och förhandling (LÄST), samt på bokmarknaden 
under 2000-talet, E-bokens framväxt i ett litet språkområde: 
Media, teknologi och effekter i det digitala samhället. 

Forskning inom andra, mindre omfattande, projekt har 
också bedrivits. Ett sådant projekt behandlar folkbibliotekens 
arbete för och med nyanlända och flyktingar, ett område 
där svenska folkbibliotek arbetar engagerat och intensivt. I 
projektet Samproduktionen av samhällsvetenskap och samhälle: 
exemplet lyckoforskning studeras samhällsvetenskapens utveck-
ling, beskaffenhet och påverkan på samhället.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har fortsatt 
sitt samarbete inom området informations- och kommunika-
tionsteknik i flera projekt finansierade med medel från Västra 
Götalandsregionen. Ett aktuellt projekt i detta samarbete 
är PET - Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom 
bibliometri/altmetri, tematisk modellering och informations-
fusion. Samarbetet inom delprojektet Information and Data 

Kompletta akademiska miljöer
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Tillsammans med Köpenhamns och Oslos universitet 
samt högskolan i Stavanger, har Bibliotekshögskolan tagit 
fram en kurs kring e-bokens produktion, distribution och 
läsning, vilken getts på masternivå med ett lyckat resultat.

Under året har flera gästforskare besökt Biblioteks-
högskolan, bland annat gästades verksamheten av ord- 
föranden i den internationella organisationen Association 
for Information Science and Technology (ASIS&T).

Bibliotekshögskolan var under året fortsatt aktiv inom 
den internationella iSchool-organisationen, genom med-
verkan på iConference i Philadelphia i USA, och i nära 
samarbete med organisationens nordiska och europeiska 
medlemmar. Högskolan i Borås innehar nu en plats i orga-
nisationens europeiska styrgrupp med ansvar för området 
utbildning och kunskapsöverföring.

Under 2016 har Bibliotekhögskolan medverkat i utveck- 
lingen av ett gemensamt Erasmusfinansierat projekt 
EINFOSE (European Information Science Education: 
Encouraging Mobility and Learning Outcomes 
Harmonization). Projektet, som ingår i Erasmus+fönstret 
Strategic Partnerships for Higher Education, syftar till att 
förbättra förutsättningarna för studentmobilitet och inklu-
derar också en gemensam sommarskola.

Slutligen tilldelades en forskare, STINT-stipendie 
Teaching Sabbatical för att under höstterminen 2016 verka 
vid School of Journalism and Commuincation vid Chinese 
University of Hong Kong.  

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE 

Bibliotekshögskolan har sedan länge en stark koppling 
till biblioteksprofessionen. Detta har tagit sig olika 
uttryck under året, bland annat i deltagande i årets 
bokmässa. Under bokmässan ingick seminarier om 
utvecklingen inom området, EU-projektet PERICLES, 
folkbiblioteket och flyktingarna samt E-boken i samverkan 
med olika representanter för biblioteksfältet och Svensk 
biblioteksförening. Under året arrangerades den sedan länge 
etablerade och mycket uppskattade konferensen Mötesplats 
Profession-Forskning tillsammans med Stadsbiblioteket 
Borås Stad, Kultur i Väst och svensk biblioteksförening.

Bibliotekshögskolan har under 2016 haft en ledamot i 
Svensk biblioteksförenings styrelse och deltar också i diskus-
sioner kring en framtida nationell biblioteksstrategi. Under 
året har verksamheten haft besök av bibliotekschefer från 
Jönköping, och av sekretariatet för nationell biblioteksstra-
tegi. Bibliotekshögskolan har också deltagit i olika regionala 
aktiviteter kring kompetensbehov inom biblioteksfältet, 
bland annat tillsammans med Mölndals stadsbibliotek och 
Umeå stadsbibliotek, ett arrangemang som anordnades av 
Svensk biblioteksförening, Regionförening Västerbotten, 
Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek och 
Länsbiblioteket i Västerbotten, Region Västerbotten. 
Bibliotekshögskolans medarbetare deltar regelbundet med 
presentationer vid nationella bibliotekskonferenser anord-
nade av Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening, 
och under året har fortsatt dialog förts med Kulturrådet för 
samarbete kring metoder för läsutveckling. 

Kompletta akademiska miljöer

Science syftar till utveckling av nya bibliometriska metoder 
för att modellera och visualisera osäkerhet i data. Inom projek-
tet SAREK (Simulation, Ambulance, Research, Education, 
Kinship) genomförs studier av simulering av ambulansvård. 
Projektet har som syfte att forska på och utveckla ambulans-
sjukvården.

UPPDRAGSUTBILDNING OCH UPPDRAGSFORSKNING 
Under 2016 har ett stort antal uppdragsutbildningar 
genomförts. Efterfrågan på kompetensutvecklande insatser 
vid de regionala biblioteksverksamheterna har varit stor 
och flera utbildningsinsatser har gjorts, bland annat kring 
informationskompetens hos vuxna, skolbiblioteksutveckling, 
samt den förändrade synen på läsning.

Exempel på pågående eller avslutade studier som har 
genomförts inom biblioteks- och kulturområdet är en kart-
läggning av E-resurser vid kommunala bibliotek på uppdrag 
av regionala biblioteksverksamheter. För Skolverkets räkning 
har forskare från Bibliotekshögskolan författat ett antal 
artiklar och diskussionsfrågor till modulen Säker och kritisk 
användning av nätet. Vidare har två studier genomförts på 
uppdrag av sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, varav 
en utgör en kunskapsöversikt gällande skolbiblioteksforsk-
ning, och en annan bibliotekens plats i moderorganisationen. 

En kunskapsöversikt är under utarbetande på uppdrag 
av Myndigheten för tillgängliga medier om användningen 
av tillgängliga medier. En studie om mångfaldsbegreppets 
utveckling i svensk kulturpolitik för Myndigheten för kultur- 
analys har under året avslutats, samt ett pågående projekt om 
folkbibliotekens arbete för och med nyanlända och flyktingar i 
samarbete med två regionala biblioteksverksamheter. 

INTERNATIONALISERING 

Verksamheten inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
såväl utbildning som forskning, har en stark internationell 
prägel. Detta kommer till uttryck bland annat i internationella 
student-, lärar- och forskarutbyten och internationella 
forskningsprojekt som bedrivs med Bibliotekshögskolan som 
framträdande aktör. Den internationella masterutbildningen 
Digital Library and Information Services ges numera på 
helfart och engagerar studenter med hemvist såväl i Sverige 
som utomlands. Förändringar i vår omvärld och närområde 
gjorde att Bibliotekshögskolan under höstterminen 2016 
öppnade ett par av sina kurser för akademiker på flykt. 

Under 2016 fortsatte samarbeten inom biblioteks- och 
informationsvetenskap i Östafrika. Inom ramen för det 
pågående Sida-finansierade projektet för kompetenshöjning 
inom universitetsbiblioteken vid University of Rwanda har 
ytterligare masterstudenter antagits, samt skräddarsydda 
kurser och forskarutbildning har genomförts. Det tillika Sida-
finansierade utvecklingsprojekt som Bibliotekshögskolan har 
med East African School of Library and Information Science 
(EASLIS) vid Makerere University i Uganda har under året 
tagit fart med ett antal aktiviteter. Under 2016 genomfördes 
också lärarutbyte inom ramen för Linnaeus Palme partner-
skap mellan Bibiliotekshögskolan och EASLIS för att öka 
kunskapen om respektive organisations utbildningar och 
ömsesidigt utbyte utifrån de lokalt och regionalt förankrade 
kunskapsmiljöerna. 
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UBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Utbildningarna inom Handel och IT har under de senaste 
åren haft en positiv utveckling, med ökat söktryck och 
mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter. 
Exempelvis har Civilekonomprogrammet, sedan högskolan 
erhöll examensrättigheter, varit en av lärosätets mest eftertrak-
tade utbildningar. Intresset för högskolans IT-utbildningar 
är också stadigt ökande, där särskilt systemvetarutbildningen 
utmärkt sig genom ett fördubblat söktryck under året. På 
grundnivå utbildas inom området Handel och IT ekonomer, 
event managers, affärsinformatiker med inriktning mot 
internationell marknadsföring och IT, samt systemvetare och 
systemarkitekter. På avancerad nivå erbjuds magister- och 
masterutbildningar i informatik, vilka genomförs på engelska. 
Alla program på grundnivå erbjuder en termins utlands- 
studier och vi ser ett ökat intresse bland studenterna att 
förlägga en termin av sina studier vid något av högskolans 
partneruniversitet. Det mest påtagliga exemplet på inter-
nationalisering inom utbildningsområdet är programmet 
Affärsinformatik med inriktning mot internationell mark-
nadsföring och IT, vilket genomförs i samarbete med två 
partneruniversitet i Kina. Under utbildningen läser svenska 
studenter ett år i Kina och utbytet innebär även att kine-
siska studenter på ett motsvarande program läser ett år 
vid Högskolan i Borås. År 2015 fick högskolan examens-
rättigheter på masternivå inom ämnet företagsekonomi. 
Masterutbildningen är ett viktigt komplement till det övriga 
utbildningsutbudet av ekonomprogram. 

FORSKARUTBILDNING 

Högskolan i Borås har ingen forskarutbildningsrättighet 
direkt knuten till Handel och IT, men inom området bedrivs 
en omfattande doktorandverksamhet i samarbete med andra 
lärosäten, exempelvis universiteten i Göteborg, Stockholm 
och Lund. Sammanlagt verkar elva doktorander och forskar-
studerande, helt eller delvis anställda vid Högskolan i Borås, 
inom Handel och IT och en betydande andel av områdets 
forskare har handledningsuppdrag för dessa. En doktorand i 
företagsekonomi har disputerat under året med en avhandling 
som handlar om styrelsearbete i små och medelstora företag. 

En forskarstuderande i informatik har under året presenterat 
en uppsats för licentiatexamen med innehåll knutet till 
tidigare projekt inom hållbart vardagsresande. 

FORSKNING 

Högskolans ökade fokus på forskning präglar tydligt 
verksamheten inom Handel och IT. Under det gångna året 
har det framgångsrika samarbetet mellan områdets forskar-
grupper fortsatt, vilket manifesterats både i gemensamma 
forskningsansökningar och samförfattade artiklar, exempelvis 
inom IT och Retailing, samt digitala tjänster. Vid högskolan 
finns en centrumbildning och två forskningsprogram med 
koppling till Handel och IT. 

En av högskolans centrumbildningar är Swedish Institute 
for Innovative Retailing (SIIR) med syfte att bidra till innova-
tiv och hållbar handel där handelsaktörer och organisationer 
erbjuds tillgång till forskningsmiljö och forskningskompe- 
tens. Genom att ta utgångspunkt i hur handel och IT påver-
kar och utvecklar varandra, samverkar och bildar en helhet 
som innefattar flera perspektiv, skapas en forskningsverksam-
het som är nydanande och som utmärks av flerveten- 
skap och unicitet. Inom ramen för verksamheten bedrivs upp-
dragsbaserad forskning, särskilt initierade forskningsprojekt, 
utredningar, nationella och internationella samverkanspro-
jekt, seminarier och föreläsningar. Under året har SIIR bland 
annat fått forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 
för en internationell gästforskare. Medel för eye-tracking- 
utrustning till SIIR:s labbmiljö har beviljats av HakonSwenson- 
stiftelsen. I samarbete med Svensk Handel presenterade SIIR 
sin verksamhet samt genomförde ett antal mycket välbesökta 
seminarier under Almedalsveckan. 

Forskargruppen SOL – Styrning, Organisering och Ledning 
samlar mångdisciplinär managementforskning i syfte att 
undersöka olika aspekter av hur organisering av olika slag 
påverkas och påverkar. Utgångpunkten för gruppens forsk-
ning är en undran över hur och varför styrning, organisering 
och ledning fungerar som det gör. Gruppens forskning base-
ras på flera discipliner, även om management är den domi-
nerande. Vidare innehåller forskningen ett brett spektrum 
av frågeställningar. Här finns forskning om aktörer, så som 
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HANDEL OCH IT
Med stark regional förankring och utifrån ett nationellt behov bedriver högskolan utbildning 

och forskning med inriktning mot Handel och IT. Inom området ges utbildningar i företags-

ekonomi och informatik upp till masternivå, samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. 

Högskolans forskning inom Handel och IT kännetecknas av nära samverkan med näringslivet 

och en hög andel externfinansierade projekt.
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ledare och medarbetare i både privat och offentlig sektor, och 
deras handlingar, till exempel riskhantering inom kärnkraft-
verk och sjukvård, modetrender på managementområdet, 
stadens omvandling, samverkan som organiseringsprincip, 
ekonomi och verksamhetsstyrning och det hållbara ledar-
skapet. Flera projekt har under året utvecklats, bland annat 
projektet utvärdering av den politiska organisationen i Västra 
Götaland och samarbetet med Högskolan i Skövde avseende 
framtidens företagande. Ett nytt projekt handlar om fram- 
tidens välfärdsmodeller. 

Forskargruppen Sustainable Consumption Research Group är 
tvärvetenskaplig och fokuserar på forskning kring ekologiska, 
ekonomiska och sociala dimensioner av hållbarhet. Flera 
externfinansierade projekt bedrivs inom gruppen bland annat 
om klädbibliotek, marknadsorientering av konstmuseer, 
besvärliga kunder i detaljhandeln, kundrollen i samhället och 
transformativa tjänster i kollektivtrafiken. Under året erhölls 
i samarbete med Karlstads universitet även medel från Forte 
för ett treårigt projekt med start 2017 om patientinvolvering 
ur ett medarbetarperspektiv. I forskargruppen bedrivs också 
doktorandprojekt om konsumtion och mobilitet och om 
innovativa och energieffektiviserande åtgärder i livsmedels- 
butiker. Ett flertal seminarier och föreläsningar har arrange-
rats och hållits inom ramen för forskargruppens verksamhet. 
Forskargruppen har även deltagit i en rad seminarier under 
året. En forskare erhöll under året pris för sin forskning om 
detaljhandelsanställdas arbetsvillkor från Kenth Petterssons 
minnesstiftelse. 

Forskargruppen InnovationLab studerar och utvecklar 
digitala innovationer, samt värderar hur dessa gör nytta i 
företag och samhälle. Forskningen bedrivs ofta med design- 
orienterad metodik som innebär att artefakter i form av 
begrepp, modeller, metoder och IT-system iterativt utvecklas, 
prövas och förfinas. Forskning och utveckling sker normalt 
i nära samarbete med företag och offentliga organisationer. 
Forskningsprojektet Innovativa digitala tjänster är ett sam-
arbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. 
Projektet syftar till att utveckla en metod som stödjer tjänste- 
innovation hos företag. Av särskilt intresse är att studera 
tjänsteinnovation som sker i samverkan mellan kunder och 
leverantörer. Forskargruppen InnovationLab studerar, inom 
forskningsprogrammet IT, service och management IT ur 
ett tjänste- och managementperspektiv och med en tvär- 
vetenskaplig ansats. Forskningen inom programmet bedrivs 
tillsammans med näringsliv och kommuner samt syftar till 
att uppnå resultat som inte bara är användbara och relevanta 
för praktiken utan även bidrar till teoriutveckling.

Computer Science Labs at Borås Sweden (CSL@BS) är en 
forskargrupp inriktad mot intelligent dataanalys av stora 
datamängder. Inom gruppen finns kompetenser inom både 
maskininlärning och high performance computing. CSL@
BS har under året varit delaktig i forskningsprogrammet 
Data Science, vilket för närvarande samlar forskare inom 
IT och informationsvetenskap. Under året har kontakter 
tagits för att möjliggöra en eventuell framtida utvidgning till 
forskare inom andra närliggande grupperingar, exempelvis 
inom ingenjörsvetenskaperna där dataanalys och närliggande 
metoder och verktyg tillämpas. Inom programmet har 

betydande insatser gjorts för att bygga upp en infrastruktur 
för att bedriva avancerad dataanalys, till exempel inom big 
data. CSL@BS har under 2016 bedrivit forskning i tre olika 
forskningsprojekt: Data-Driven Innovation: Algorithms, 
Platforms and Ecosystems, Data Analytics for Research 
and Development, och TIKT2 - Golf Data Analysis samt i 
ett flertal mindre projekt inom ramen för Swedish Institute 
of Innovative Retailing (SIIR). CSL@BS har också varit 
drivande i SIIR:s utveckling och bidragit med ett flertal 
inspirationsföreläsningar samt uppdragsforskning. 

Under året beviljades KK-synergiprojektet Data-driven 
innovation inom IT. Forskningsprojektet är ett av högsko-
lans största projekt någonsin med en projektbudget på ca 30 
MSEK, inklusive näringslivets medfinansiering. Projektet 
syftar till att stödja företagens möjligheter att utnyttja data 
till att skaffa sig konkurrensfördelar samt att utveckla nya 
algoritmer för dataanalys, nya metoder för samverkan mellan 
expertbaserade analyser och maskinella analyser, samt att 
identifiera barriärer för innovation och utveckla strategier för 
hur barriärer kan reduceras/elimineras. 

FORSKNINGSPROJEKT 

Under året har flera större forskningsprojekt inom Handel 
och IT avslutats, med goda resultat. 
• Projekt om kulinarisk turism har bidragit till en ökad 

förståelse för entreprenörers villkor och matbranschens 
potential i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

• Projekt om reklammarknaden och författandet av boken 
Svensk reklam har bidragit till ökad förståelse för reklam-
marknadens utveckling och förändring under de senaste 
decennierna. 

• Projektet minimeringsmästarna har bidragit till att få fram 
goda exempel kring avfallsminimering och forskargruppen 
har studerat hushåll som försöker minska sin konsumtion 
och avfall samt öka sin återvinning. 

• Projektet Att jobba med jobbiga kunder har finansierats av 
Forte och bedrivits i samarbete med Karlstads universitet. 
Genom kvalitativa och kvantitativa studier har projektet 
bidragit till att öka förståelsen för detaljhandelsanställdas 
arbetsvillkor med särskilt fokus på former av besvärliga 
kundbeteenden som de möter i sitt arbete, vad beteendena 
beror på och hur de hanteras av de anställda. 

• Forskningsprojektet InnovationLabs in Central Asia 
(INOCAST) syftar till att främja samarbete mellan 
näringsliv och akademi genom uppbyggnad av ett 
innovationsnätverk i Centralasien, bestående av 14 
InnovationLabs. För detta arbete samverkade ca 15 part- 
neruniversitet i Europa och Centralasien.

• Forskningsprojektet Improved Process Efficiency and 
Quality in IT Service Management (GOOD ENOUGH) 
syftar till att effektivisera IT-processer genom tätare sam-
verkan och förbättrad kompetensutbyte mellan kunder och 
leverantörer. Projektet har varit finansierat av KK-stiftelsen.

• Forskningsprojektet High-Performance data mining 
for drug effect detection (DADEL) har finansierats av 
Stiftelsen för strategisk forskning och bedrivits i samarbete 
med Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och 
WHO.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ 

Inom området Människan i vården uppmärksammas, inom 
såväl utbildning som forskning, patienters och närståendes 
perspektiv på hälsa, den vård som erbjuds samt den för- 
ändrade livssituation som kan följa av ohälsa. Vidare 
beaktas såväl medicinska som existentiella vårdaspekter, 
samt vårdens organisatoriska sammanhang. Inom området 
bedrivs i huvudsak sjuksköterskeutbildning. Därutöver ges 
barnmorskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar 
med inriktning mot ambulans, anestesi, distrikt, intensivvård 
och psykiatri. Inom akademin ges också ett Masterprogram i 
vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk 
och prehospital miljö. Under 2016 har två nya specialistsjuk- 
sköterskeutbildningar startat med inriktning mot barn 
och ungdomar samt mot äldrevård. För att tillgodose 
behovet av fortbildning och kompetensutveckling för 
yrkesverksamma erbjuds kurser som uppdragsutbildning 
såväl inom vård och omsorg som inom organisering och 
ledarskap. Flera av specialistsjuksköterskeutbildningarna 
kan också läsas som fristående kurser i kombination med 
samtidig yrkesutövning. Vid akademin bedrivs också 
utbildning inom arbetsvetenskap och offentlig förvaltning 
såsom Organisations- och personalutvecklare i samhället 
och Administratörprogrammet. Dessutom ges en Magister-
utbildning med inriktning arbetsvetenskap. Denna 
utbildning sker i samarbete med Göteborgs universitet 
och Karlstad universitet. Under året har akademin också 
startat ett Magisterprogram i hållbar organisering och 
hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Högskolan i Borås har sedan tidigare avtalsreglerat 
samarbete med Västra Götalandsregionen, samtliga 
kommuner i Sjuhärad samt med Alingsås kommun. 
Under 2016 har avtalet med Västra Götalandsregionen 
setts över och omarbetats. Avtalen utgör förutsättningar 
för att studenter ska få de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att kunna verka som professionella 

sjuksköterskor. Samarbetet möjliggör också utveckling av
utbildningsvårdsavdelningar. Sedan tidigare finns utbild-
ningsvårdsavdelningar inom psykiatrisk-, medicinsk-, 
rehabiliterande-, ortopedisk-, ambulanssjuk- och äldrevård. 
Utbildningsvårdsavdelningarnas huvudsakliga syfte är att 
höja kvaliteten i studenternas verksamhetsförlagda utbildning 
genom ett väl utvecklat koncept där teori och praktik
integreras. Under 2016 har ett projekt startats i regionens regi 
för att se över möjligheterna att med bibehållen kvalitet 
öka antalet plaster för verksamhetsförlagd utbildning i sjuk-
sköterskeutbildningen. För att ytterligare främja integration 
mellan teori och praktik har högskolan under året upprättat 
och startat ett kliniskt träningscentrum (KTC). Detta cen-
trum möjliggör för studenter att i en verklighetstrogen miljö 
träna färdigheter och utveckla kompetenser nödvändiga för 
det kommande yrkeslivet. För att säkra kvalitet i sjuksköter-
skeutbildningen genomförs sedan lång tid tillbaka reflek-
tionsmoment i utbildningen. Syftet är att studenten utifrån 
egen livserfarenhet, teori och verksamhetsförlagd utbildning 
genom reflektion ska kunna utveckla en djupare förståelse för 
vårdande och lärande inom vård.

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Högskolan har under 2016 erhållit examensrättigheter 
på forskarnivå inom området Människan i vården. Egna 
examensrättigheter med egen rådighet och autonomi ger hög-
skolan bättre förutsättningar för en tydligare profilering och 
tillväxt inom området. Det är angeläget ur såväl ett nationellt 
som ett regionalt/lokalt perspektiv att högskolan har erhållit 
tillstånd att examinera på forskarnivå för att därigenom 
kunna utnyttja den utvecklingspotential som finns. Ännu 
mer kvalificerad utbildning kan nu erbjudas och detta bidrar 
starkt till kompetensförsörjning och rekrytering både till hög-
skolan och till vården. Rättigheterna innebär att högskolan 
får en stärkt konkurrens- och attraktionskraft och ett större 
inflytande över egen forskning och ämnesutveckling.  

MÄNNISKAN I VÅRDEN
Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. Området fokuserar också 

på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt den ledning och organi-

sering som sker inom vården. Oavsett ur vilken aspekt vården studeras måste vi förstå hur 

människor upplever och påverkas av det som sker. Högskolan i Borås bidrar till att göra 

vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organise-

ring eller den vårdande behandlingen.
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FORSKNING 

Inom området Människan i vården bedrivs forskning 
som visar på lösningar som förändrar samhället till det 
bättre. Forskningen inom Människan i vården fokuserar 
på patienten och den som ger vård. Vi sätter också fokus 
på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande 
samt på den ledning och organisering som sker inom 
vården. Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste 
vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som 
sker. Högskolan vill bidra till att göra vården mer mänsklig, 
trygg och säker. Under 2016 har akademin organiserat 
forskningen i sex forskargrupper vilka syftar till att 
intensifiera forskningen genom ökad samverkan, vetenskaplig 
publicering, ansökningar om externa medel samt genom att 
möjliggöra vetenskaplig meritering bland akademins forskare. 

Under 2016 har forskningsaktiviteten varit hög och 
många empiriska studier har behandlat existentiella 
vårdfrågor och genomförts i olika vårdsammanhang. Det 
vårdområde som engagerar den största forskargruppen 
inom området är PreHospen – Centrum för prehospital 
forskning. Denna forskning har stark klinisk förankring och 
flertalet projekt undersöker möjligheter till implementering 
av nya vård- eller behandlingsinsatser inom prehospital 
vårdverksamhet. Då patientsäkerhet är en stor utmaning 
inom hälsosektorn har forskning inom området under 
2016 fokuserat på detta. Vårdskador eller händelser som 
kan leda till vårdskador inom svensk ambulanssjukvård 
är ett outforskat område och ett forskningsprojekt 
har startat under året som syftar till att kartlägga 
patientsäkerhetsproblem inom svensk ambulanssjukvård 
samt att jämföra ambulanssjuksköterskans patientbedömning 
med den slutbedömning som görs på sjukhus. 

Inom forskargruppen akut- och högteknologisk vård har 
under 2016 bland annat bedrivits interventionsforskning. 
Forskningsfokus riktas mot platsens och rummets betydelse 
i tekniktäta vårdmiljöer där avancerad vård bedrivs. 
Forskningsfrågorna handlar om hur ett patientrum på 
intensivvårdsavdelning inretts enligt principerna för 
evidensbaserad design kan förbättra patienters tillfrisknande 
och vara hälsobringande. Programmet är nu i utvärderingsfas 
och har hittills genererat ett antal avhandlingar. Dessutom 
har två post doc fullgjort sina uppdrag inom programmet. 
Projekten genomförs i samarbete med Chalmers tekniska 
högskola, Södra Älvsborgs sjukhus, nationella ljus- och 
ljudabsorbentsleverantörer samt arkitekter. 
Resultaten ger kunskap om hur speciellt inredda vårdrum 
kan ge effektivare och säkrare vård, kortare vårdtider samt 
större välbefinnande för patienter, närstående och personal 
inom tekniktäta vårdmiljöer. 

Inom ramen för ett samverkansavtal mellan Högskolan 
i Borås och Högskolan i Skövde genomförs två projekt 
som involverar forskare från båda lärosätena. Det första 
projektet Gener och livsstil syftar till att skapa kunskap 
om livsstilens betydelse för hälsa vid hög ålder. Projektet 
är tvärvetenskapligt och syftet är att förklara och förstå 

vad som är meningsfullt gällande livsstilsförändringar 
vid hög ålder. I det andra projektet Vårdande och lärande 
samtal studeras två modeller för vårdande och lärande 
samtal. Vid Högskolan i Skövde undersöks modellen 
KRAFT-givande samtal, där äldre människor får hjälp 
att hitta lösningar på smärtproblematik med hjälp av en 
reflekterande dialog tillsammans med en vårdare. Vid 
Högskolan i Borås undersöks modellen TACT (Training of 
Attentive Communication), där vårdares kommunikativa 
kompetens tränas och stärks, bland annat genom virtuell 
teknik, för vårdande samtal med äldre. Resultaten från 
de båda modellerna kommer att studeras i en jämförande 
analys som bland annat söker svar på frågan om det är 
samtalsmodellen eller vårdarens förmåga att skapa ett bra 
vårdmöte som kan förklara eventuella positiva resultat.

I forskargruppen Vårdande, hälsa och lärande startade under 
2016 ett forskningsprojekt om kommunikation med äldre 
vid vård i hemmet. Resultatet visar bland annat att det är 
vanligt att äldre människor tar upp oro över sin hälsa liksom 
existentiella funderingar om livet och döden, när de har besök 
av hemtjänsten, men att personalen brister i att bemöta dem. 

Forskargruppen Arbetsliv och välfärd har under 2016 via 
Centrum för välfärdsstudier påbörjat ett utvärderingsprojekt 
med fokus på utvärdering och översyn av Västra Götalands-
regionens politiska organisation. Projektet är finansierat av 
Västra Götalandsregionen och fokuserar frågor om förvalt-
ningens uppdrag, politikerrollen, medborgarinflytande och 
delaktighet och effektivitet i demokratiprocessen Syftet med 
projektet är att utvärdera den nuvarande politiska organisa- 
tionen och komma med förslag till politisk organisering 
för Västra Götalandsregionen inför kommande mandat- 
period 2019-2022. 

Ett annat exempel på projekt under 2016 är det AFA-
finansierade forskningsprojektet "Hållbar organisering 
för en attraktiv hemtjänst" som har fokus på att förbättra 
arbetsvillkor och arbetsmiljö inom äldreomsorgen 
främst för vård- och omsorgspersonalen i hemtjänsten i 
Göteborgs Stad. Syftet är att följa, stödja och utvärdera 
processutvecklingen av en handlingsplan för en hållbar och 
attraktiv hemtjänst som särskilt lyfter fram införandet av en 
ny bemanningsplan samt fysisk aktivitet på betald arbetstid. 
Projektet omfattar cirka 400 medarbetare som i samband 
med projektets början under hösten 2016 ombads fylla i en 
hälsoprofil (enkätstudie). Enkätstudien följdes upp med 
enskilda intervjuer. Därefter har fem framtidsverkstäder 
genomförts tillsammans med medarbetare från två olika 
hemtjänstområden. Ytterligare två hemtjänstområden 
ingår i studien som kontrollgrupper. Under 2017 kommer 
ytterligare intervjuer med medarbetare och dessutom första 
linjens chefer att genomföras. Avsikten är också att genom 
deltagande observation följa medarbetare i arbetsvardagen 
för att kritiskt kunna följa, stödja och utvärdera processen. 

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Samtliga lärarprogram präglas, förutom av de nationella 
examensmålen, av de lokala examensmålen och fokuserar 
på inkludering, hållbar utveckling, estetiska lärprocesser, 
informations- och digital kompetens, och som kontinuerligt 
återkommer i utbildningarnas kurser. I utbildningarna 
integreras den forskning som bedrivs av forskargrupperna 
Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle och Research 
and Capability in Inclusion and Welfare. Forskningen är en 
närvarande beståndsdel i utbildningen då forskarna inom 
området också undervisar i grundutbildningarna och där 
belyser sin forskning. Kvaliteten i utbildningarna säkras 
också genom en hög andel lärare med yrkesbakgrund. Den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen, en viktig 
faktor för hög utbildningskvalitet, håller enligt Universitets-
kanslersämbetets nationella översyn god kvalitet och 
kravet på utbildade handledare uppfylls inom samtliga 
utbildningsinriktningar. Integration mellan praktik 
och teori säkerställs genom att de verksamhetsförlagda 
utbildningsmomenten alltid ingår i kurser med såväl 
teoretiskt som verksamhetsförlagt innehåll. 

Utvecklingsinsatser inom programmen vidtas 
kontinuerligt och rutinerna för att säkra utbildningskvaliteten 
och forskningsanknytningen ses ständigt över och 
kompletteras. En väsentlig åtgärd har varit skapandet av 
ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem och en modell 
för lokal granskning av utbildningarnas kvalitet, något 
som utvecklats vid högskolan under 2016. En granskning 
av lärarutbildningarna genomfördes våren 2016 som 
ett pilotprojekt för denna modell, med högskolans 
forsknings- och utbildningsnämnd som uppdragsgivare. 
Behovet av att säkra kvaliteten i examensarbetena är 
något som särskilt lyfts fram i utvärderingens slutsatser.

Utvecklingsarbetet Läsa, tala och skriva, som syftar till 
att stödja studenter i att använda akademiskt språk, har 
utvärderats och vidareutvecklats under året. För att stärka och 
utveckla studenternas matematiska förmåga gjordes under 
våren 2016 liknande satsningar inom matematik- 
undervisningen.

De rekryteringssatsningar som gjordes inför hösten 
2016 resulterade i en betydande ökning av antalet antagna 
studenter på masterutbildnigen i pedagogiskt arbete.  

DIMENSIONERING AV OCH REKRYTERING 

TILL LÄRARPROGRAMMEN

Dimensioneringen av, och rekryteringen till, lärarutbildnin-
garna föregås kontinuerligt av en omvärldsanalys där regional 
statistik tillsammans med kontinuerliga kontakter med 
kringliggande kommuner stödjer besluten om dimensionering 
och utbildningsutbud. För att nå de presumtiva studenterna 
bedrivs årligen aktiva rekryteringskampanjer genom deltagande 
på utbildningsmässor, annonsering i såväl dagspress och via 
digital media. Det organiseras också besök för gymnasieelever 
på högskolan. 

FORSKARUTBILDNING

I syfte att ha en hög kvalitet i verksamheten och i kombination 
med svårigheten att externrekrytera disputerade medarbetare 
har extra satsningar som innebär kompetensutveckling av 
redan befintliga medarbetare under en längre tid varit en prior-
iterad åtgärd. I avsaknad av egen forskarutbildning stimuleras 
medarbetare att söka forskarutbildning vid andra lärosäten, 
vilket inneburit att sex medarbetare i nuläget bedriver for-
skarutbildning vid andra lärosäten, men har sin doktorand- 
anställning vid Högskolan i Borås. Genom avtal med bland 
andra Göteborgs universitet ansvarar högskolan också för delar 
av handledningen av dessa doktorander, vilket innebär att dok-
toranderna på ett naturligt sätt blir involverade i högskolans 
forskningsprojekt.  

FORSKNING  

Forskningen inom området pedagogiskt arbete är är mång-
vetenskaplig med huvudsakligt fokus mot de pedagogiska 
vetenskapernas forskningsintressen, exempelvis bildning, 
utbildning, undervisning, ledar-skap, fostran och lärande. 
För utveckling av området är forskargrupperna Pedagogiskt 
arbete i utbildning och samhälle (PAUS) och Research and 
Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) centrala.  

Forskargruppen PAUS är en mångvetenskapligt samman- 
satt grupp av seniora och juniora forskare där seminarie-
verksamhet och deltagande i det internationella och nationella 
forskningssamfundet är sammanhållande faktorer. Bland 
PAUS medlemmar bedrivs idag forskning med fokus 
på lärarprofessionen, rättvisefrågor, omvandlingar av 
utbildningssystem och utbildningspolitik samt studier 
av högre utbildning och högskolepedagogik. Forskarna inom 
PAUS är drivande medlemmar i en rad nationella och 

Kompletta akademiska miljöer

PEDAGOGISKT ARBETE
Området Pedagogiskt arbete omfattar dels lärarutbildningar för förskollärare, grundlärare och 

ämneslärare för 7–9, samt masterutbildning i pedagogiskt arbete, dels forskningsområdet peda-

gogisk yrkesverksamhet. Miljön kompletteras med kompetensutvecklande uppdragsutbildningar 

med inriktning mot lärarprofessionen samt ett ökande antal forskningsuppdrag inom fältet.
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internationella forskningsnätverk och forskningsprojekt 
och PAUS-miljön verkar för att på kollegial bas stärka 
forskningskvalitet och stimulera forskningskreativiteten inom 
området i stort. Gruppens medlemmar har under året 
presenterat forskningsresultat vid såväl nationella som 
internationella konferenser och publicerat en rad artiklar 
i internationella tidskrifter. 

Forskargruppen RCIW behandlar området inkludering 
(inclusion, inclusive education), vilket också utgör ett av 
de lokala målen i lärarutbildningarna. Forskargruppen leds 
och drivs av forskare från högskolan, men involverar också 
internationella forskare genom såväl de samarbetsavtal som 
slutits med internationella samarbetspartners som det EU- 
finansierade forskningsprojektet TdiverS. RCIW:s forskning 
är praktiknära och utgörs av utvärderingsuppdrag/-utbildning 
samt följeforskning som bedrivs lokalt, regionalt och nationellt 
Dit hör exempelvis projekt med såväl vuxenutbildningen som 
den kommunala gymnasieverksamheten i Borås Stad, 
samarbete med Specialpedagogiska skol-myndigheten. Tre 
seminarier har anordnats under hösten med fokus på möten 
mellan akademiska praktiker och professionsutövare inom 
statlig och kommunal verksamhet. Gruppen har under 
året presenterat forskningsresultat vid såväl nationella som 
internationella konferenser och publicerat en rad artiklar 
i internationella tidskrifter. Under första halvåret av 2016 
bedrevs pilotprojektet SAPP (Spel och appar i svensk 
undervisning). 

INTERNATIONALISERING 

Tillsammans med bland andra University of Hull deltar 
medarbetare från lärarutbildningen i projektet Girls into 
Global STEM (Science, technology, engineering and 
mathematics), ett Erasmus+projekt som engagerar såväl 
universitet som skolor. Ett Linnaeus-Palmesamarbete med 
Universidade do Estado de Santa Catarina i Brasilien har 
under året medgivit lärarutbyten. Dessutom har lärar- 
studenter (årskurs 4-6) haft en fältvecka i en skola i ett 
engelskspråkigt land, under vårterminen 2016 i Skottland, 
Nordirland, England och USA. 

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE 

Inom området pedagogiskt arbete är Regionalt utvecklings 
Centrum (RuC) länken och brobyggaren mellan högskolan 
och det omgivande samhället. Utvecklingscentrumets 
uppdrag är att erbjuda kompetensutvecklande utbildning 
samt medverka till och ge stöd för utvecklingsinsatser med 
fokus på förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, 
myndigheter och näringsliv. En viktig del av RuC:s 
verksamhet under året har bestått av uppdrag från Skolverket 
i form av kurser i Lärarlyftet och handledarutbildningar inom 
ramen för Matematiklyftet och Läslyftet, samt handledar- 
utbildning för lärare i naturvetenskap och teknik. De 
utvärderingar som Skolverket gör efter varje utbildnings-
tillfälle har visat att deltagarna har varit mycket positiva till 
handledarutbildningarna. Inom ramen för Lärarlyftet har 
kurser i svenska som andraspråk och engelska genomförts. 
RuC ansvarar även för nätverksträffar för kommunala 
samordnare med ansvar för nyanländas lärande. Detta är 

en så kallad generell satsning från Skolverket för att möta 
stor efterfrågan på kompetensutveckling inom området. 
Under 2016 har Skolverket även påbörjat ett samarbete 
med Högskolan i Borås kring valideringsfrågor.

Efterfrågan på uppdragsutbildningar i svenska som 
andraspråk har under 2016 varit stor. På uppdrag av fyra 
olika kommuner har högskolan under hösten 2016 startat 
utbildning i svenska som andraspråk, omfattande 30hp, 
för 120 deltagare. Under hösten har uppdragsutbildningar 
för studiehandledare och modersmålslärare påbörjats på 
uppdrag av olika kommuner. På uppdrag av Göteborgs 
Stad har högskolan anordnat en riktad utbildning inom 
ett pilotprojekt för utlandsfödda akademiker. Deltagarna 
erbjuds efter avslutad utbildning en visstidsanställning 
som studiestödjare i kommunens grundskolor.

Under 2016 har Högskolan i Borås tillsammans med 
tre andra lärosäten arbetat fram en uppdragsutbildning 
för pedagogiskt yrkesverksamma i förskolan. Samarbetet 
innebär att de olika lärosätenas spetskompetens tillsammans 
utgör grunden för utbildningen. På uppdrag av Varbergs 
kommun har högskolan genomfört en utbildning i Reggio 
Emilia-pedagogik för personal på kommunens förskolor. 
Högskolans lärare och forskare har genomfört olika 
uppdragsutbildningar, till exempel utbildning för förstelärare, 
utbildning i pedagogiskt dokumentation i förskolan och 
utbildning för personal i fritidshem. En uppdragsutbildning 
i Lerums kommun för förstelärare har fokus på att leda 
kollegialt lärande. Företrädare för lärarutbildningarna 
har under året inlett ett fördjupat samarbete med 
skolcheferna i kommunerna knutna till Boråsregionen- 
Sjuhärads kommunalförbund för att utveckla samarbetet 
mellan högskolan och de kommunala huvudmännen. 

Genom RuC har lärare och forskare genomfört 
föreläsningar på uppdrag av olika kommuner och fristående 
skolhuvudmän. Exempel på teman i föreläsningar är 
estetiska lärprocesser, specialpedagogik, kollegialt lärande, 
skolutveckling och svåra samtal. I samarbete med SKL 
och Kommunförbundet Skåne har två forskare skrivit 
forskningsöversikten Fritidshem och fritidspedagogik.

Utöver utvecklingsinsatser av utbildningskaraktär 
har forskningsuppdragen fortsatt att öka under 2016, 
vilket bidrar till att stärka forskningsverksamheten 
inom områdets pedagogiskt arbete. Flera av de 
forskningsprojekt som avslutades under året har förlängts 
av uppdragsköparen; exempelvis följeforskning och 
handledning för personal inom Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Exempel på nya följeforskningsuppdrag 
under året är Läslyftet i Kungsbacka kommun och inom 
inkludering på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås Stad.

Ett av forskningsuppdragen är HELA-projektet 
(Holistiskt Engagerat Lärande för Alla). Det femåriga 
projektet, som genomförs i samverkan mellan kommuner 
och regionen innebär utbildningsinsatser för ca 500 lärare 
avseende kunskaper om och metoder för hur man bygger 
upp en inkluderande miljö där olikheter berikar.

Kompletta akademiska miljöer
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Utbildningsmiljön har en internationell prägel och inom 
ramen för ett antal utbildningsprogram erbjuds studenterna 
möjligheten att genomföra en del av utbildningen vid ett av 
högskolans partnerlärosäten i Sydkorea, Kina, Brasilien eller 
Tyskland. Det tvååriga internationella masterprogrammet i 
resursåtervinning med engelska som undervisningsspråk har 
lockat studenter från hela världen. Forskningsanknytningen 
för masterprogrammet är särskilt stark genom närheten till 
forskningen och forskarutbildningen inom resursåtervinning.

Magisterprogrammet mot hållbar samhällsbyggnad 
som har utvecklats inom ramen för Innovationsplattform 
Norrby, är ett samverkansprojekt mellan fyra aktörer: 
Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och Högskolan i Borås Magister-
programmet har under 2016 ytterligare befäst de goda 
kontakterna med byggindustrin i Borås omnejd. 

FORSKARUTBILDNING

Under året inrättades en forskarskola för forskarutbildningen 
inom Resursåtervinning med syfte att stärka utbildningens 
utveckling. Resursåtervinning har också fortsatt att utveck-
las mycket positivt sedan starten 2011. Fram till årsskiftet 
2016/17 har totalt 32 doktorander antagits, av dessa har fjor-
ton disputerat, vilket betyder att 18 doktorander var inskrivna 
vid slutet av 2016. Under år 2016 disputerade två doktorander 
och fyra nya antogs.

FORSKNING

Den flervetenskapliga forskningsmiljön inom området syftar 
till att förbättra och utveckla nya metoder och processer för 
materialåtervinning och för förädling av avfall och restpro-
dukter till energi och material. 

Forskargruppen inom bioteknik är inriktad på att 
utveckla metoder för förbehandling av material och jäsnings-
tekniker för att omvandla avfall och restprodukter till energi 

och nya material. Arbetet är inriktat på framställning av eta-
nol, av biogas/vätgas samt av svampar som kan bli mat, foder 
eller biofilm. Gruppen har samarbete med flera företag, bland 
annat Lantmännen Agroetanol, FOV Fabrics, Cewatech, 
Lyckeby Starch AB, PROCON och Borås Energi och Miljö. 
Under 2016 har gruppen bland annat fortsatt sitt arbete med 
att utveckla en egen profil inom jäsningsteknik för svampar, 
jäsning av syngas, och membranbioreaktorer samt att utveckla 
samarbete med andra universitet och forskningsinstitut i värl-
den främst i Europa. Resultat från gruppens forskning inom 
svampforskningen har under 2016 realiserats industriellt mot 
djurfoder, men siktar i framtiden även mot livsmedel.

Forskargruppen inom polymerteknik är inriktad på att 
utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och 
fiberkompositer, baserade på biobaserade råvaror. Naturfibrer 
såsom lin, hampa och cellulosafibrer används för att tillverka 
nya armeringsmaterial. Därtill studeras nya biobaserade härd-
plaster för användning i kompositer.

Forskargruppen inom förbränning och termiska pro-
cesser är inriktad på termisk behandling av olika typer av 
råvara som företrädesvis är kopplade till restprodukter eller 
biomassa. Forskningen bedrivs både teoretiskt och experi-
mentellt. Den experimentella verksamheten sker både på 
högskolan och i fullskaliga anläggningar. Under 2016 har 
vidareutvecklingen av forskningen varit riktad mot grund- 
läggande kinetik inom pyrolys och förgasning men också mot 
att tydligare koppla detta till produkter. Under året har två 
disputationer inom förgasning och förbränning genomförts. 
Gruppen har även stärkt forskningen kring utnyttjande av 
restprodukter från termisk behandling vilket framför allt 
syftar till utlakning av värdefulla metaller ur askor från för-
bränning av avfall. Bland annat finansierar Borås Energi och 
Miljö en doktorand inom detta område. 

Forskargruppen inom datormodellering har under 
2016 fortsatt att fokusera sin forskning till områdena 

Kompletta akademiska miljöer

RESURSÅTERVINNING
Akademi och yrkesliv kopplas samman genom att utbildningsprogrammen är framtagna i 

samarbete med företrädare för näringslivet för att säkerställa att de motsvarar efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Samtidigt har alla utbildningsprogram en tydlig koppling till högskolans 

forskningsprofiler och utbildningarna på grundnivå öppnar för vidare fördjupningsstudier på 

magister- och mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.
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Resursåtervinning och Textil och mode. Forskningen inom 
Resursåtervinning har inkluderat katalytiska reaktioner som 
är viktiga för förbränning av avfall. Inom ramen för Textil 
och mode har forskningen varit inriktad på egenskaper hos 
polymerkompositer som används för att tillverka smarta tex-
tilier samt barriäregenskaper av polymerkompositer (som är 
relevant för både Resursåtervinning och Textil och mode).

Forskningsgruppen Resource management undersöker 
möjligheterna att minska avfallsmängderna, men också hur 
sorteringen av avfall kan reduceras. I ett av doktorandpro- 
jekten som startats upp under året studeras hur designen av 
förpackningar påverkar avfallsmängderna och sortering. I ett 
annat doktorandprojekt i nära samarbete med Borås Energi 
och Miljö, har en metod utvecklats där man genom intervjuer 
kombinerat med olika mättekniker kan se hur olika informa-
tionsinsatser påverkar källsorteringen. 

Forskningsgruppen Hållbart samhällsbyggande har under 
2016 fortsatt att utveckla sin forskning bland annat genom en 
ny laboratoriemiljö och tre doktorander, varav en är antagen 
till forskarskolan i Resursåtervinning och en är industridokto-
rand, finansierad av Hedareds Sand & Betong AB. Resultatet 
av detta samarbete är ett fullfinansierat forskningsprojekt 
som behandlar funktionalitet hos konstruktionselement i trä 
och betongkomposit. Resurshantering i betongindustrin med 
fokus på återanvändning av betongmaterial är fokus för en 
forskningsinitiering i samarbete med CBI Betonginstitutet 
och med finansiering av Gunnar Ivarsons stiftelse. I samver-
kan med Fristad Bygg har också ett utvecklingsprojekt med 
stöd från Vinnova initierats. 

FORSKNINGSPROJEKT

Resursåtervinningsområdet har varit mycket framgångsrikt 
i att attrahera extern finansiering till ett flertal spännande 
projekt. Nedanstående exempel är ett axplock av dessa:
• Bioetanol, bioetylen och biopolyetylen framställs i mycket 

liten utsträckning genom ”grön” eller biobaserad tillverk-
ning, trots att efterfrågan är mycket hög och ständigt 
ökande. Målet med projektet är att studera, dokumentera 
och avlägsna några av de faktorer som hindrar produktio-
nen av bioetanol, biotelylen och biopolyetylen i Sverige.

• Membranbioreaktor med kompaktceller för effektivare 
bioprocesser. Det övergripande målet med projektet är att 
utveckla en allmänt tillämplig metod för framställning av 
kemikalier som baserar sig på inkapslade mikrobiella celler 
med hög lokal cellkoncentration. Projektet finansieras av 
Vetenskapsrådet. Under året har ett strategiskt samarbete 
utvecklats med det belgiska forskningsinstitutet VITO, 
vilka har arbetat med att utveckla membranbioreaktorer 
sedan 1980-talet.

• DDGS från svampar i en första och andra generationens 
etanolfabrik. Detta projekt syftar till att utveckla metod 
med svampar för att producera foderkomponenten DDGS i 
en integrerad första och andra generationens etanol- 
fabrik utan att försämra kvaliteten på slutprodukten. 
Halm och kli kommer att förbehandlas med olika metoder 
för att producera etanol och samtidigt förädla DDGS av 
hög kvalitet som en viktig biprodukt. Projektet finansieras 
av Energimyndigheten.

SAMVERKAN

Under 2016 har Centrum för hållbart samhällsbyggande 
(CHS) fortsatt att verka som en flervetenskaplig mötes-
plats och arena. Centrumets uppgift är att initiera, stödja, 
utveckla och samordna aktivitet om forskning och utbildning 
relaterade till hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten i 
verksamheten är ett integrerat förhållningssätt till begreppet 
hållbarhet. 

Verksamheten har fokus på frågor om byggande och 
boende. Utgångspunkten är samhällsbyggande i ett brett 
perspektiv vilket betyder att byggande och boende knyts till 
frågor om sociala hållbarhetsfrågor, exempelvis integrering – 
segregering, sociala konsekvensanalyser och bostadspolitik. 
CHS samarbetar med Västra Götalandsregionen för interkul-
turell dialog men också internt vid Högskolan i Borås med 
forskargrupper såsom RCIW (Research and Capability in 
Inclusion and Welfare), Sustainable Consumption Research 
Group och med Science Park Borås.

Under 2016 har Innovationsplattform Borås tagit vid där 
projektet Innovationsplattform Norrby slutade, det vill säga 
ett fortsatt samarbete mellan Högskolan i Borås, SP-Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut och Borås Stad kring hållbar 
stadsutveckling. I denna fas beskrivs en ny typ av samverkan 
mellan flera aktörer med olika organisationsformer. Denna 
typ av samverkan mellan ett flertal aktörer beskrivs i ansökan 
i termer av ”Hållbar stadsutveckling – från stuprör till pro-
cess”. Projektet får bidrag av Vinnova. 

Under året har även ett projekt tillsammans med ett lokalt 
byggföretag, Fristad Bygg, initierats. Projektet har som mål 
att undersöka möjligheten till att kombinera två material i ett 
bjälklag, trä och betong. Företaget Fristad Bygg är specialise-
rade inom området träbyggande och projekterar och bygger 
flervåningshus med massivträ element. Då man producerar 
höga träbyggnader tenderar bjälklaget att växa i höjdled när 
den utformas i trä för att den ska nå upp till de byggnadstek-
niska kraven beträffande exempelvis bärighet, ljud och brand. 
Detta projekt kan förklaras vara en förstudie i att undersöka 
möjligheter till att minimera bjälklagshöjden i flervåningshus 
av trä med hjälp av en kombination av trä och betong. 

Vidare har centrumet haft öppna föreläsningar kring 
aktuella byggfrågor för regionens entreprenörer, fastighets-
ägare och byggnadsmaterialsleverantörer. Detta är en viktig 
uppgift för att skapa samverkansmöjligheter kring forskning 
och utveckling.

Kompletta akademiska miljöer
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Söktrycket till utbildningarna inom området har även under 
år 2016 varit stabilt. Särskilt kan framhållas Textilekonom-
utbildningen som under många år tillhört lärosätets mest 
eftertraktade utbildningar. Butikschefsutbildningen med 
inriktning mot textil och mode har också legat väl till när 
det gäller så väl antal sökande som förstahandssökande. 
Detsamma gäller områdets magister- och masterutbildningar 
i textilt mangement som attraherar sökande såväl nationellt 
som internationellt. Utvecklingsarbetet inom området har 
varit fokuserat på att stärka utbildningarnas kvalitet. Ett 
större arbete för att stärka kvalitet och tydliggöra inriktningar 
på magister- och masterutbildningarna i textilt management 
genomfördes under 2014 och 2015 och har implementerats 
fullt ut under året. En gemensam inriktning mot textilt 
management arbetades fram för magisterprogrammet som 
också utgör första året på masterutbildningarna. Kurserna har 
stärkts när det gäller progression och fördjupning inom ämnet 
textilt management och särskilt inom de båda inriktningarna 
på masternivå, fashion management och marknadsföring 
samt styrning av textila värdekedjor. 

Samtliga utbildningsprogram för design har fortsätt-
ningsvis internationell antagning vilket vi aktivt arbetar 
för. Rekryteringsarbetet 2015 medförde ett bättre sök-
tryck till kandidatutbildningarna. Avgångsstudenter för 
Textildesign deltog för första gången i London i utställningen 
New Designers som är ett evenemang för alla konstnär-
liga avgångsklasser på kandidatnivå i Storbritannien. 
Textilhögskolans utställningsmonter med presentationen av 
examensarbetena vann priset för bästa monter. Detta har rönt 
stor uppmärksamhet i webbmedia i Storbritannien och inom 
det konstnärliga akademiska området. Förutom utställningen 
som sådan så pågick marknadsföring av våra utbildnings-
program mot brittiska studenter under veckan i London. 
Textildesign har genomfört utställning på möbelmässan i 

Älvsjö. Avgångsstudenter för modedesign har deltagit vid 
modeveckan i Stockholm (Berns) samt London Fashion 
Week. Stockholmsvisningen rosades i sin kritik på bland 
annat Vogue ś webbsida. Tidigare modestudenter har också 
deltagit vid Designers Nest i Köpenhamn, dock vann vi inga 
priser i år.

I textildesign har en ny professor rekryterats vilket skapar 
en stabilitet och kontinuitet för verksamheten och ämnet. 
Dessutom har en internationell gästprofessor i textildesign 
ånyo rekryterats. I modedesign har en lektor anställts för att 
skapa bredd och större förmåga till handledning och utveck-
ling av ämnet.

Masterprogrammet i textilteknologi har under 2016 
omarbetas för att göra det mera attraktivt för internationella 
studenter. Nya kurser har tagits fram, och progressionen i 
programmet har setts över. Därtill har det under 2016 startat 
ett beredningsarbete gällande en ny masterutbildning riktat 
mot funktionella textila material, vilket bidrar till att skapa 
kompletta akademiska miljöer.

FORSKARUTBILDNING 

Under året inrättades en forskarskola för forskarutbildning-
arna inom Textil och mode. Forskarskolan har under år 2016 
haft 32 antagna doktorander varav tio doktorander inom fors-
karutbildningen i Textilt management, nio doktorander inom 
forskarutbildningen i Textil materialteknik och tretton dokto-
rander inom forskarutbildningen i Design. Fyra doktorander 
inom Design har disputerat i år, och fyra inom Erasmus 
Mundusprojektet SMDTex har under 2016 lämnat högsko-
lan för fortsatta forskarstudier vid annat lärosäte i enlighet 
med projektets upplägg. Samtidigt har två nya doktorander 
tillkommit till SMDTex projektet. Inom Design har tre nya 
doktorander antagits under året.

TEXTIL OCH MODE
Inom Textil och mode erbjuds ett brett utbud av program och kurser inom design, 

management och teknik, varav flera är nationellt unika för Textilhögskolan. Inom Textil 

och mode erbjuds också en rad engelskspråkiga program på magister- och masternivå 

och det existerar ett stort och ökande intresse för samarbete från utländska universitet, 

institutioner och näringsliv.

Kompletta akademiska miljöer
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FORSKNING  

Forskargruppen i design arbetar med utvecklingen av 
forskning inom konstnärligt område och syftar till att 
utveckla grundläggande begrepp och definitioner och 
teoretiska idéer i modedesign och klädformgivning för sig 
själv som ett eget akademisk fält. Genom experimentell 
forskning syftar forskningsprogrammet till utvecklingen 
av nya tekniker, metoder och modeller i kläder och 
modedesign, och dess förhållande till kroppen.

Forskargruppen i textil materialteknik inriktar forsk-
ningen på att utveckla mera resurseffektiva processer och 
metoder för textil beredning och bearbetning. I dag använder 
konventionella textila processer stora mängder vatten, energi 
och kemikalier, vilket inte är ändamålsenligt för tillverkning 
av nya funktionella och smarta textila material. Denna forsk-
ning har tidigare erhållit flera betydande anslag från Stiftelsen 
Svensk Textilforskning/TEKO. Ett exempel är digital inkjet 
teknik för framtagning av nya funktionella textila material, 
vilket möjliggör småskalig produktion, nya sätt att digitalisera 
den textila värdekedjan samt medför nya möjligheter till textil 
design. Denna teknik förväntas leda till nya textila tillämp-
ningar inom sport, hälsovård samt personligt skydd. En 
annan teknik är textil färgning med hjälp av superkritisk kol-
dioxid. Detta är en ny teknik under utveckling, och förväntas 
medföra nya möjligheter för svensk textilindustri. För detta 
installerades en ny utrustning i forskningslabbet. Därtill har 
en ny utrustning för utvärdering av textila materials slitning, 
Martidale, tagits i bruk.

Forskningen gällande datorassisterad formanpassning av 
kläder har fortsatt varvid en 3D bodyscanner används för att 
skapa så kallade avatarer, med vilka en individuell passning 
av kläder kan göras. Detta kommer att ha stor betydelse vid 
utveckling av den digitala handeln av kläder. Sektionen för 
textilteknologi har även tagit emot en forskare från Aleppo 
i Syrien inom ramen för det internationella programmet 
Scholars at Risks. Detta syftar till att ge forskare i utsatta 
länder en möjlighet att etablera sig vid ett annat universitet 
inom sittforskningsområde.

Forskargruppen inom textilt management har anord-
nat Textile Management Research Seminars – där externa 
forskare bjudits in för att tillsammans med forskargruppen 
i textilt management för att sprida och diskutera aktuella 
forskningsframsteg inom textilt management samt diskutera 
utkast till olika typer av publikationer och forskningsansök-
ningar. Vidare under 2016 har forskargruppen medverkat 
med konferensbidrag i en rad konferenser. 

FORSKNINGSPROJEKT

ArcInTex ETN är ett EU-projekt som startade under 2015 
och är en mobil forskarskola som ska föra samman textil- och 
modedesign, arkitektur och interaktionsdesign med syfte att 
utmana dagens designmetoder och skapa nya perspektiv på 
hållbar design för framtidens boende. Högskolan koordinerar 
detta projekt som omfattar totalt 15 doktorander. Projektet 
beräknas pågå i drygt fyra år och är det första EU-projekt 
som Textilhögskolan koordinerat. Projektet ”Urban materia-
litet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” har 
inletts. Projektet är ett samarbete med forskare vid Göteborgs 

universitet och Chalmers och koordineras av Textilhögskolan. 
Syftet med projektet, som löper över tre år, är att utveckla 
exempel på textila fasadstrukturer och ytmaterial för stads-
miljö, samt undersöka hur kopplingen mellan materialval och 
akustik fungerar i ett urbant sammanhang. 

Re:textile är ett projekt finansierat av Västra 
Götalandsregionen som leds av Högskolan i Borås inom 
ramen för Science Park Borås. Syftet med projektet är att 
utveckla strukturer för cirkulära processer och affärsmo-
deller inom textildesignindustri med ett långsiktigt mål 
att nå design för och av redesign. Hittills har projektet 
genererat intressanta resultat gällande genomförbarhet av 
ett nationellt sorteringscenter tillsammans med realisering 
av en Re:design factory baserad på konceptet open business 
model. Under året har workshops arrangerats tillsammans 
med medverkande företag för att undersöka nya idéer gäl-
lande redesign och möjligheter till cirkulära affärsmodeller. 
Forskargruppen inom textilt management verkar även som 
en betydelsefull aktör inom Sustainable Apparel Coalition 
och är särskilt involverade i tre team; Retail Module, Public 
Facing Communication och Index Development Council and 
Education Summit. 

Sparbanksstiftelsen Design Residency innebär att en ung 
internationellt lovande designer ges möjlighet att jobba under 
en termin eller del av en termin i Textilhögskolans labb för att 
dels utveckla sitt eget arbete, dels utveckla området mode-
design vid Textilhögskolan och Textile Fashion Center. Den 
första gästdesignern var en av föregångarna inom re-design, 
Mariko Takahashi från företaget Schmidttakahashi.

Under hösten har forskare deltagit vid en konferens 
arrangerad av The Center for Health Organization 
Transformation (CHOT) Hershey, Pennsylvaia, USA. 
Målsättningen med besöket var att tillsammans med ame-
rikanska forskare söka finansiering för ett nytt projekt med 
fokus på stockade konstruktioner för hälso- och vårdöver-
vakning: Spatializing sensing and actuation through textile 
structures: from body to space. Amerikanska projektpartners 
besökte Textilhögskolan i december för vidare diskussion om 
ansökan som planeras sökas i april 2017.

Forskargruppen i textil materialteknik har varit delaktiga i 
flera större forskningsprojekt. Projektet Digifun som av- 
slutades med framgång under 2016, hade som mål att 
utveckla nya vattenavvisande och antistatiska textila material 
för skyddskläder. Nya forskningsprojekt inom textiltekno-
logi är ett KK ProSpekt forskningsprojekt, En smart textil 
plattform för personliga textiler med särskild inriktning mot 
protetik, och det har som mål att utveckla nya textila material 
för smarta och individanpassade proteser. Återvinning av 
textila material studeras i den Vinnova-finansierade testbäd-
den för återvinning av textila material. Detta projekt erbjuder 
företag möjligheter att utvärdera olika metoder för återvin-
ning av textila produkter. Tillverkning av textila pappers-
garn studeras även i samarbete med ett japanskt universitet, 
Shinshu University, och preliminära resultat presenterades vid 
ett välbesökt seminarium i oktober 2016.

Kompletta akademiska miljöer
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STUDENTENS 
LÄRANDE I CENTRUM
Högskolans har som övergripande mål att sätta studentens 
lärande i centrum. Genom att utveckla en lärandemiljö utifrån 
aktuell forskning bygger vi tillsammans med studenter och 
samarbetspartners kompletta akademiska miljöer. Utbildningen 
på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna 
ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade 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 idag bedriver utbildning från grundnivå till 
utbildning på avancerad nivå och har rättigheter att utfärda 
masterexamen inom samtliga sex områden. Utbildningarna 
utmärks av väl utvecklade kontakter med respektive profession 
och av anknytning till forskning inom respektive fält. Högskolan 
i Borås bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och enligt de 
nationella utbildningsutvärderingarna håller samtliga ämnes- 
och programutbildningar hög kvalitet. Lärosätets utbildningar 
är efterfrågade och söktrycket ligger stabilt på en hög nivå 
inom samtliga områden. Det välutvecklade samarbetet med 
professionerna och ett utbud som domineras av efterfrågade 
programutbildningar medför att studenterna är attraktiva på 
arbetsmarknaden med goda anställningsmöjligheter.

UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ

Utbildning enligt regleringsbrev 

2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 474,2 469,2 454,3

Intäkter av anslag 457,4 452,3 437,7

Externa intäkter 16,3 16,7 16,0

Verksamhetsutfall –26,6 –20,7 –2,9

Antal helårsstudenter (HST) 5 559 5 813 5 532

Antal helårsprestationer (HPR) 4 688 4 780 4 717

Prestationsgrad 84% 82% 85%

Kostnad per HST 90 84 83

Kostnad per HPR 107 102 97

Andel studenter på avancerad nivå 15% 14% 14%

Antal avlagda examina 1 950 2 156 2 255

– andel kvinnor 75% 75% 74%

– andel män 25% 25% 26%
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

DIMENSIONERING
Utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås baseras på treåriga 
programutbildningar på grundläggande nivå och påbygg-
nadsutbildningar på avancerad nivå. Som ett komplement 
till programutbildningarna finns inom respektive 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 studiegång, medverkar också till att 
högskolan kan möta nya målgrupper som tidigare inte sökt 
sig till högre utbildning.

Det totala utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås 
bestod av 62 programutbildningar och 123 fristående kurser 
under 2016. Utav dessa programutbildningar var 17 magister- 
respektive nio masterprogram på avancerad nivå. En majoritet 
av studenterna läste ett program (90 procent), 15 procent 
studerade på avancerad nivå och 88 procent studerade vid 
Högskolan i Borås campus. Utvecklingen under de senaste 
åren har inneburit en kraftig ökning av andelen studenter 
som läser en programutbildning och färre studenter som läser 
på fristående kurs. På sikt är det ett problem eftersom ett 
minskat utbud av kurser innebär att högskolan inte kan möta 
efterfrågan på högre utbildning från vissa grupper av studen-
ter och yrkeskategorier.

Andelen distansstudenter har varit relativt oförändrad 
under perioden och merparten av distansstudenterna läser (66 
procent) en utbildning inom områden där högskolan har ett 
nationellt ansvar och är nationellt rekryterande (Biblioteks- 
och informationsvetenskap och Textil och mode). Ett gläd-
jande faktum är att andelen studenter på avancerad nivå ökar 
något jämfört med 2015. Detta eftersom ett attraktivt utbud 
av magister- och masterprogram utgör en viktig rekryterings-
bas för lärosätets forskarutbildningar.

I regleringsbrev för 2016 erhöll Högskolan i Borås 
ytterligare nybörjarplatser för en utbyggnad av lärar- och 
vårdutbildningarna. Utbyggnaden avsåg en utökning av 
antalet programnybörjare jämfört med 2014 med undantag 
för sjuksköterskeutbildningen där utbyggnaden kunde ske 
stegvis till och med 2017. Inom vårdutbildningarna innebar 
satsningen 32 platser på sjuksköterskeutbildningen, 20 platser 
på specialistsjuksköterskeutbildningarna samt 8 platser på 
barnmorskeutbildningen. För specialistsjuksköterskeutbild-
ningarna redovisar högskolan en ökning med 44 nybörjar-
platser, vilket är markant fler än uppdraget från regeringen. 

Inom barnmorskeutbildningen har högskolan antagit något 
fler programnybörjare (5 stycken) jämfört med 2014 men når 
inte riktigt upp till regeringens mål. För sjuksköterskeutbild-
ningen ökar antalet antagna 2016 jämfört med 2015 men 
utbyggnaden är inte i nivå med regeringens uppdrag. Detta 
beror på att högskolan, trots stor efterfrågan från studenterna, 
haft svårigheter att öka antal platser i den verksamhetsför-
lagda utbildningen. Högskolan i Borås har därför kontinuer- 
liga dialoger och arbetar aktivt med berörda verksamheter för 
att åstadkomma fler platser inom verksamhetsförlagd utbild-
ning och därmed kunna bygga ut sjuksköterskeutbildningen 
enligt regeringens uppdrag.

Antagningen av nybörjarstudenter till lärarutbildningarna 
2016 innebär att Högskolan i Borås inte når regeringens mål 
för utbyggnaden (35 nybörjarplatser för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans års-
kurs 1–3 och 30 nybörjarplatser för förskollärarutbildningen). 
För grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1–3 beror det på att det till höstens 
antagning 2016 inte fanns tillräckligt många behöriga 
sökande till utbildningen för att upprätthålla samma volym 
som fjolåret, då högskolan nådde regeringens mål. I jämfö-
relse med 2014 ökade dock antalet nybörjarstudenter såväl 
2015 som 2016.

Att högskolan inte når den planerade utbyggnaden för 
antalet nybörjare på förskollärarutbildningen beror på att 
lärosätet beslutade att från och med 2015 endast anta stu-
denter till lärarutbildningarna på hösten. För att kompensera 
för den minskning det innebar på årsbasis antogs därför fler 
studenter redan under 2014. Detta får till följd att 2014 inte 
utgör något representativt jämförelseår för Högskolan i Borås 
avseende regeringens utbyggnad av lärarutbildningen. Vid 
en jämförelse enbart med höstintaget 2014 har Högskolan i 
Borås antagit betydligt fler programnybörjare än regeringens 
mål för utbyggnaden för båda åren. För att åstadkomma en 
ytterligare utbyggnad av förskollärarutbildningen enligt reger-
ingens uppdrag planerar Högskolan i Borås för att återinföra 
vårintaget från och med 2018.

De olika uppdragen från regeringen har fått till följd att 
antalet studenter inom vård- och lärarutbildningarna ökat 
jämfört med övriga utbildningsområden. Vilket på sikt kan få 
konsekvenser för högskolans förmåga att tillgodose det regio-
nala behovet av utbildad arbetskraft inom andra områden. 

Dimensionering ingenjörs-, lärar- och vårdutbildningar

2016 2015 2014

Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina

Högskoleingenjör 309 739 166 323 708 157 331 648 167

Sjuksköterska 243 572 176 218 602 173 262 535 160

Specialistsjuksköterska 156 117 140 126 103 123 112 109 131

Barnmorskeutbildning 26 32 21 23 33 23 21 31 22

Förskolärare 226 661 183 222 769 164 262 686 28

Lärare F–3 80 213 18 98 190 21 60 152 –

Inga examina vid – p.g.a. förändringen i strukturen av lärarutbildningen.
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Söktryck

 
 

2016

2016  
– varav 
kvinnor 

 
 

2015

2015  
– varav 
kvinnor 

 
 

2014

2014  
– varav 
kvinnor 

Antal sökande 
program

 
19 523

 
13 120

 
18 263

 
12 135

 
17 648

 
11 267

 – varav första-
handssökande

 
4 326

 
3 155

 
5 190

 
3 661

 
5 099

 
3 455

Antal sökande 
fristående kurs

 
9 579

 
8 008

 
7 377

 
6 142

 
6 902

 
5 856

 – varav första-
handssökande

 
2 714

 
2 355

 
3 085

 
2 658

 
3 168

 
2 567

Summa antal 
sökande

 
29 102

 
21 128

 
25 460

 
18 277

 
24 550

 
17 123

Antagna program 2 520 1 717 2 782 1 877 3 000 2 061

Antagna  
fristående kurs

 
1 847

 
1 553

 
2 243

 
1 896

 
2  738

 
2 347

Totalt 4 367 3 270 5 025 3 773 5 738 4 408

PRESTATIONER
För 2016 redovisar Högskolan i Borås ett utfall av antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer på 5 559 (5 813) 
respektive 4 688 (4 780). Utfallet motsvarar en minskning 
av såväl antalet helårsstudenter som helårsprestationer 
jämfört med föregående år. I jämförelse med ifjol ökar 
prestationsgraden med två procentenheter till 84 procent 
vilket i huvudsak skett inom utbildningsområdena 
natur, teknik och medicin. Den ökade prestationsgraden 
i kombination med utbyggnaden inom vård och 
lärarutbildningarna innebär att det samlade värdet av 
Högskolan i Borås prestation överstiger regeringens 
ersättningstak för utbildning, det så kallade takbeloppet, 
för 2016. 

Som ett resultat av att Högskolan i Borås redovisar 
fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger 
rätt till ersättning inom takbeloppet uppstår så kallad 
överproduktion. Det samlade värdet av antalet helårstudenter 
och helårsprestationer innebär att Högskolan i Borås 
vid utgången till 2016 redovisar en maximal sparad 
överproduktion på 45 930 tkr. Överproduktionen får sparas 
till kommande år och utgör en reserv som kan tas i anspråk 
de framtida år högskolan inte når takbeloppet.

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (belopp i tkr)

2016 2015 2014

Antal helårsstudenter 5 559 5 813 5 532

Antal helårsprestationer 4 688 4 780 4 717

Prestationsgrad 84% 82% 85%

Ersättningstak (tkr) 459 299 448 601 440 294

Över-/underprestation 3 742 10 229 –6 578

Sparade prestationer 45 930 44 860 36 676

Anslagssparande 0 0 0

3,0 

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2016 2015 2014

Söktryck  
program

 Söktryck 
fristående kurs

Söktryck 

EFTERFRÅGAN  
OCH SÖKTRYCK
I ett nationellt perspektiv var det färre sökande och antagna 
till universitet och högskolor 2016 jämfört med 2015. Den 
främsta orsaken till minskningen är att landets lärosäten 
fortsätter dra ner på utbildningsutbudet. Sett till antalet 
förstahandssökande och antagna på såväl program som fri-
stående kurs följer Högskolan i Borås den nationella trenden. 
Minskningen till trots ligger söktrycket till Högskolan i Borås 
utbildningar 2016 kvar på en nationellt sett hög nivå. Den 
fortsatt stabila efterfrågan på Högskolan i Borås utbildningar 
befäster därmed högskolans position som ett attraktivt och 
eftersökt lärosäte för regionala, nationella och internationella 
studenter.
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EXAMINA
Högskolan i Borås utbildningsutbud, som framförallt 
består av programutbildningar, har medfört att högskolan, 
i förhållande till samtliga högskolor och nya universitet, 
intar en stabil topplacering avseende antalet utfärdade 
examina. För perioden 2014-2016 redovisar högskolan i 
Borås en minskning av antalet examina på såväl grundnivå 
som avancerad nivå. Minskningen beror framförallt på att 
lärarutbildningen tidigare ledde till både kandidat- och 
lärarexamen medan den nya lärarutbildningen enbart leder 
till lärarexamen samt att studenter fram till och med första 
halvåret 2015 haft rätt att erhålla examina enligt 1993 års 
studieordning.

Justerat för studenter som under perioden tagit ut examina 
i samband med att examensrätten upphört för äldre examina 
redovisar Högskolan i Borås en jämn utveckling av andelen 
examina på såväl grundnivå som avancerad nivå. Detta 
är i linje med högskolans utveckling inom utbildning och 
speciellt glädjande då utbildningarna på avancerad nivå utgör 
en viktig rekryteringsbas till Högskolan i Borås utbildningar 
på forskarnivå. På såväl grundnivå som avancerad nivå 
speglar andelen kvinnliga studenter högskolans totala 
studentpopulation.

Avlagda examina grundnivå

2016 2015 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Högskoleexamen 29 31 67 34 72 37

Kandidatexamen 571 201 626 210 733 224

Konstnärlig  
kandidatexamen

 
20

 
3

 
30

 
2

 
12

 
7

Högskole- 
ingenjörsexamen

 
77

 
89

 
70

 
87

 
70 97

Sjuksköterske- 
examen

 
157

 
19

 
152

 
21

 
145

 
15

Lärarexamen 201 18 228 16 247 10

Summa examina 
grundnivå

 
1 055

 
361

 
1 173

 
370

 
1 279

 
390

Avlagda examina avancerad nivå

2016 2015 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Magisterexamen 169 58 213 73 195 82

Masterexamen 44 14 41 17 37 19

Konstnärlig  
masterexamen

 
3

 
1

 
8

 
0

 
11

 
3

Specialist- 
sjuksköterske- 
examen

 
 

100

 
 

40

 
 

85

 
 

38

 
 

88

 
 

43

Barnmorske- 
examen

 
21

 
0

 
23

 
0

 
22

 
0

Civilekonom- 
examen

 
35

 
9

 
40

 
29

 
37

 
36

Lärarexamen 37 3 38 8 10 3

Summa  
examina  
avancerad nivå

 
 

409

 
 

125

 
 

448

 
 

165

 
 

400

 
 

186

Avlagda examina 

2016 2015 2014

Generella examina grundnivå 832 937 1 066

Yrkesexamina på grundnivå 561 574 584

Konstnärlig examen på grundnivå 23 32 19

Summa examina grundnivå 1 416 1 543 1 669

Generella examina avancerad nivå 285 344 333

Yrkesexamina på avancerad nivå 249 261 239

Konstnärlig examen på avancerad nivå 4 8 14

Summa examina avancerad nivå 534 613 586

Totalt antal examina 1 950 2 156 2 255

KVALITETSFÖRSTÄRK- 
ANDE ÅTGÄRDER
För 2016 höjdes ersättningsbeloppen för utbildningsområdena 
humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning 
och verksamhetsförlagd utbildning. Höjningen syftade till 
kvalitetsförstärkande åtgärder och ska inom områdena teologi, 
juridik och samhällsvetenskapskap i första hand användas för att 
öka andelen lärarledd tid. För Högskolan i Borås, som genom 
egna omprioriteringar stärkt finansieringen av utbildningarna 
inom områdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap, 
innebär kvalitetsförstärkningen framförallt att behovet av 
omprioriteringar inom högskolan 
minskat. Inom lärarutbildningarna har kvalitetsförstärkningen 
under 2016 bestått av genomförandet av en självvärdering, 
en åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom utbildningarna 
samt en specifik satsning på löner till lärare verksamma inom 
lärarutbildningarna med syftet att öka attraktiviteten för denna 
yrkeskår.



48 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2016

KONSTNÄRLIG 
UTBILDNING
Beläget i det textila klustret Textile Fashion Center bedriver 
Högskolan i Borås genom Textilhögskolan konstnärlig utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan i Borås har 
i Textile Fashion Center byggt upp en internationellt unik 
infrastruktur och miljö inom det textila området. I en stimu-
lerande och kreativ miljö får studenterna inom de konstnär-
liga utbildningarna tillgång till en laborativ fullskalemiljö 
som saknar motsvarighet i Europa. På grundnivå studerar 
drygt hundra studenter vid de två programmen Modedesign 
och Textildesign vilka båda leder till en konstnärlig examen på 
kandidatnivå. Som komplement till dessa program studerar 
cirka trettio masterstudenter Konstnärligt masterprogram i 
mode- och textildesign på avancerad nivå. Under 2016 exa-
minerades 23 studenter på kandidatnivå och fyra studenter på 
avancerad nivå. 

Högskolans studenter inom det konstnärliga området är 
attraktiva på arbetsmarknaden och redan under studietiden 
uppmärksammas de i olika sammanhang. Under året vann 
bland annat studenterna från textildesignutbildningarna 
pris för bästa utställningsmonter på New Designers i 
London, nominerades till Ung Svensk Form samt deltog 
på Neu Now. Vidare inleddes Fashion Week Stockholm i 
augusti med att avgångsstudenterna från Textilhögskolans 
kandidat- och masterutbildningar i modedesign visade sina 
examenskollektioner. Visningen blev mycket uppmärksammad 
och visades efteråt traditionsenligt på modeveckan i London. 

När Business of Fashion våren 2016 rankade de 50 bästa 
modeskolorna i världen fanns Textilhögskolan med på listan 
som det enda svenska inslaget. Textilhögskolans kandidat- 
utbildningar hamnar på 39:e plats och masterutbildning- 
arna på plats tretton.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå



34
DISPUTATIONER HAR GENOMFÖRTS 
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FORSKARUTBILDNINGSRÄTTIGHETER.
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Åldersstruktur

 
 
Kategori

Antal
 indiv.
2016

Andel 
indiv. 

 2016

Andel 
indiv. 

 2015

Andel 
indiv. 

2014

Kvinnor under 25 3 004 25% 26% 27%

Kvinnor 25–34 3 029 25% 25% 25%

Kvinnor över 34 2 561 22% 23% 23%

Män under 25 1 389 12% 11% 12%

Män 25–34 1 253 11% 10% 9%

Män över 34 536 5% 4% 4%

Totalt 11 772 100% 100% 100%

100
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2016 2015 2014

Kvinnor Män

73%72% 75%

27%28% 25%

Könsfördelning studenter totalt (%)JÄMSTÄLLDHET

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 3,8 4,0 3,3

Verksamhetsutfall 1,2 0,3 –1,2

Antal studenter 67 66 58

– andel kvinnor 19% 36% 33%

– andel män 81% 64% 67%

Stipendiater 24 32 30

– varav egna 18 24 23

– varav SI 4 5 6

– varav Cape 2 3 1

Helårsstudenter 35 36 30

Helårsprestationer 31 30 24

Prestationsgrad 89% 83% 79%

Andel studenter på avancerad nivå 99% 98% 97%

Kostnad per HST, tkr 76 105 150

Kostnad per HPR, tkr 86 126 187

De kvinnliga studenterna utgör en majoritet av student- 
populationen 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 
det höga antalet kvinnor. Könsbundna studieval speglar den 
könsuppdelade arbetsmarknad som fortfarande råder i Sverige 
och där män är i majoritet i yrken inom teknik och industri 
medan kvinnor återfinns i vård- och omsorgsyrken.  Det finns 
en tendens att kvinnor söker sig till tekniska yrken i större 
utsträckning, men motsvarande rörelse för män mot yrken 
som är mer kvinnodominerade, såsom lärare, förskollärare 
och sjuksköterska kan däremot inte ses. 

Föreställningar om vilka utbildningar och yrken som 
anses lämpliga för kvinnor respektive män grundläggs tidigt 
hos individer, vilket gör att det är svårt att utifrån högskolans 
förutsättningar förändra studievalen kortsiktigt. Högskolan 
har genom året prövat olika former av åtgärder. Till exempel 
har utbildningar för att attrahera underrepresenterat kön 
utvecklats, mentorskap införts och olika former av punktin-
satser genomförts, men på den aggregerade nivån kan högsko-
lan konstatera att de olika åtgärderna varit otillräckliga för att 
åstadkomma en jämnare könsfördelning. För att långsiktigt 
förändra könsmönstret i utbildningarna finns däremot större 
möjligheter genom att i utbildningarnas innehåll och genom-
förande försöka påverka och förändra normer och värderingar 
hos studenter. 

Högskolan kommer inom ramen för jämställdhetsinte-
grering särskilt att fokusera de könsbundna studievalen och i 
planerade åtgärder har både ett kortsiktigt och ett långsiktigt 
perspektiv beaktats. Som exempel kan nämnas att i arbetet 
med studentrekrytering ska inkluderande och normkritisk 
kommunikation användas, vilket kommer att få genomslag 
i bildspråk, studentpresentationer och i beskrivningar av 
utbildningar. I fråga om utbildningarnas innehåll och genom-
förande ska åtgärderna syfta till att studenterna får med sig 
kunskap om jämställhet och genus för att kunna verka för ett 
mer hållbart samhälle. Vidare ska studenterna mötas av en 
miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse 
och kunskap och inte utifrån normer kring kön.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Uppdragsutbildning (belopp i tkr)

2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 17,1 22,3 30,4

Externa intäkter 17,1 22,3 30,4

Verksamhetsutfall 1,7 1,9 3,4

Antal helårsstudenter (HST) 96 212 231

Antal helårsprestationer (HPR) 88 182 161

Prestationsgrad 91% 86% 70%

Kostnad per HST 161 96 117

Kostnad per HPR 176 112 168

AVGIFTER FÖR TREDJE- 
LANDSSTUDENTER

UPPDRAGSUTBILDNING

Sedan studieavgifter infördes har i stort sett samtliga avgifts-
skyldiga studerat på avancerad nivå. Omfattningen av den 
studieavgiftsfinansierade verksamheten är fortfarande liten 
och de flesta studenterna studerar utbildningar inom området 
Textil och mode. Det innebär att införandet av studieavgifter 
främst har fått konsekvenser i form av en minskning av antalet 
studenter på avancerad nivå inom området Resursåtervinning. 
Därutöver har Högskolan i Borås fått en utökad administra-
tion i hanteringen av betalningsskyldiga studenter, framför 
allt runt antagning, betalning och stöd till dessa studenter. 

Under 2016 studerade 67 avgiftsskyldiga studenter vid 
Högskolan i Borås och majorieten studerade på avancerad 
nivå. Av dessa finansierade 24 studenter sina avgifter genom 
stipendier och ingen av de avgiftsskyldiga studenterna har 
antagits genom en separat antagning.

Sedan studieavgifter infördes för tredjelandsstudenter 
har antalet utresande studenter ökat kraftigt vilket medfört 
att Högskolan i Borås alltid haft fler utresande än inresande 
inom bilaterala avtal. Under 2016 ökade antalet utresande 
studenter som deltagit i utbildning inom bilaterala avtal 
till 99 studenter. I jämförelse med 2015 motsvarar det en 
ökning med fyra studenter. Samtidigt ökade antalet inresande 
studenter inom bilaterala avtal till 70, vilket motsvarar en 
ökning med sex studenter. 

Under året har samarbetet med Migrationsverket i 
stort fungerat tillfredsställande. Liksom tidigare år har 
Migrationsverket fortsatt att visa förståelse och förändrad atti-
tyd rörande avgiftsskyldiga studenters situation. Exempelvis 
har Migrationsverket visat vilja till fördjupad dialog och 
bjudit in till gemensamma möten med lärosätena.

För att erbjuda vidareutbildning till redan yrkesverksamma 
erbjuder Högskolan i Borås uppdragsutbildningar inom 
samtliga 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. De senaste årens ökade efterfrågan på lärare 
och personal inom vården återspeglas även i de uppdrags-
utbildningar som högskolan bedrivit under perioden. Inom 
såväl poänggivande som icke-poänggivande uppdragsutbild-
ning har merparten av högskolans uppdrag skett inom dessa 
områden. 

Under 2015 avslutades uppdragsutbildningen för 
äldreomsorgens chefer som högskolan gav på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Som ett resultat av det avslutade uppdraget 
från Socialstyrelsen minskade omsättningen i uppdrags-
utbildningen med 23 procent samtidigt som den poäng-
givande uppdragsutbildningen mer än halverades jämfört 
med föregående år. Såväl omfattning som de poänggivande 
uppdragsutbildningarna, främst Förskolärar- och Lärarlyftet, 
inom ramen för lärarutbildningarna ligger däremot relativt 
oförändrade på en stabil nivå. Detta innebär att kostnaden 
per helårsstudent och helårsprestation inom uppdragsutbild-
ningen ökade kraftigt jämfört med 2015. 

Under året har några projekt inom uppdragsutbildningar 
avslutats med överskott. Detta har medfört att högskolans 
ackumulerade överskott inom uppdragsverksamheten åter-
igen ökar och överstiger tio procent av den avgiftsbelagda 
verksamheten. Överskottet är till största delen hänförbart 
till utbildningar inom lärar- och vårdområdet och högskolan 
kommer att använda det för att möta ökade kostnader till 
följd av behov av kompetensutveckling, nya undervisnings- 
former samt undervisning på andra orter.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

RESURSER OCH 
FINANSIERING

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 457 411 452 303 437 712

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

28 041 33 259 41 552

Intäkter av bidrag 5 405 5 753 4 782

Finansiella intäkter 433 238 588

Summa verksamhetens intäkter 491 290 491 553 484 634

 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –345 707 –337 104 –319 356

Kostnader för lokaler –71 976 –75 300 –69 007

Övriga driftkostnader –77 653 –77 390 –76 443

Finansiella kostnader –736 –512 –579

Avskrivningar och nedskrivningar –20 120 –20 039 –18 597

Summa verksamhetens kostnader –516 192 –510 345 –483 982

Verksamhetsutfall –24 902 –18 792 652

 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotter- 
företag och intresseföretag

 
–1 574

 
–126

 
–201

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag

 
–1 574

 
–126

 
–201

 
Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

 
1 888

 
2 627

 
3 214

Medel som erhållits från myndig-
heter för finansiering av bidrag

 
4 378

 
5 079

 
4 940

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

 
133

 
149

 
90

Lämnade bidrag –6 399 –7 855 –8 244

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring –26 476 –18 918 451

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 ersättningstak, så kallat 
takbelopp, och kvalitetsbaserad resursfördelning medan de 
externa intäkterna i huvudsak erhålls för uppdragsutbildning.

Den kvalitetsbaserade tilldelningen kräver ingen motpre-
station men takbeloppet avräknas mot prestationer i form av 
antagna studenter och deras prestationer. 

I regleringsbrev för 2016 tilldelades Högskolan i Borås ett 
takbelopp på 459 299 tkr för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Av detta anslag vidareförmedlades 1 888 tkr 
till Studentkåren i Borås samt olika samarbetspartners. Totalt 
uppgick intäkterna av anslaget för utbildning till 457 411 tkr 
för 2016. I jämförelse med 2015 motsvarade det en ökning 
med 5 108 tkr (en procent) till följd av regeringens satsning 
på utbyggnad av lärar- och vårdutbildningarna. De externa 
intäkterna, avgifter och bidrag, uppgick till 33 446 tkr för 
2016, vilket motsvarade en minskning med 5 566 tkr (14 
procent) jämfört med föregående år. Minskningen av de externa 
intäkterna i kombination med ökningen av anslag innebar att 
den externt finansierade andelen av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (sju procent) sjönk med en procentenhet 
jämfört med 2015. Andelen anslagsmedel som använts för att 
samfinansiera den bidragsfinansierade verksamheten minskade 
till 1 772 tkr för 2016, vilket motsvarade 0,2 procent av den 
totala finansieringen. 

Jämfört med 2015 ökade kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med 5 847 kr. Ökningen är i 
stort hänförbar till ökade kostnader för personal medan övriga 
kostnadsposter minskade eller var i nivå med föregående år. 
Sammantaget medför detta att Högskolan i Borås redovisar 
en negativ kapitalförändring om 26 476 tkr för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 2016. Den stora försämringen 
av kapitalförändringen som skett under perioden beror på att 
högskolan sedan 2014 redovisar forskning som sker i syfte att 
säkerställa utbildningarnas forskningsanknytning som utbild-
ning. Eftersom kostnaderna för personal även utgör fördel-
ningsbas för de indirekta kostnaderna ökar den totala kost-
nadsbilden inom området jämfört med tidigare. Den negativa 
kapitalförändringen medför att Högskolan i Borås redovisar 
en ackumulerad kapitalförändring för områdets utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som uppgick till 216 680 tkr vid 
2016 års utgång.
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46%G
ÖKNING AV EXTERNT FINANSIERAD 

FORSKNING SEDAN 2012.
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verksamhet och Textilhögskolan är ett av högskolans två 
starka varumärken. Det andra varumärket är Biblioteks-
högskolan. Högskolan i Borås bedriver sedan lång tid tillbaka 
landets största forsknings- och utbildningsverksamhet i bib- 
lioteks- och informationsvetenskap och har en stark position i 
såväl EU-länder som övriga världen.

STRATEGISKT FORSKNINGSSAMARBETE

En gynnsam utveckling av Västsverige är en nationell ange-
lägenhet. Västsverige står inför stora utmaningar till följd av 
förändringar inom tillverkningsindustrin och behov av ett 
mer kunskapsintensivt näringsliv. I likhet med landet i övrigt 
måste också en anpassning ske till ökade krav och behov 
inom offentlig sektor. I Västra Götalandsregionens vision 
framhålls att en av de långsiktigt viktigaste frågorna för en 
gynnsam regional utveckling är en hög nivå på utbildning 
och forskning. Högskolorna i Västsverige är centrala aktörer 
i en nödvändig omställning av arbetsmarknaden och bör ges 
en nyckelroll i förändringsprocessen. Sedan några år tillbaka 
har Högskolan i Borås ett strategiskt forskningssamarbete till-
sammans med Högskolan i Skövde. Samarbetet har fortsatt 
att utvecklas under 2016 och syftar till att genom kunskaps- 
och kompetensutbyte komplettera och stärka respektive 
lärosätes forskningsmiljöer och kunna utgöra en modell för 
samarbeten mellan andra lärosäten. Fyra gemensamma styrke- 
områden, där högskolorna tillsammans har en nationellt 
ledande roll med internationell potential, ingår i samarbetet:

• Design, textil och hållbar utveckling
• Framtida företagande och nya affärsmodeller
• Informations- och kommunikationsteknik
• Vård och välbefinnande

Förutom finansiering från respektive lärosäte har de två först-
nämnda erhållit finansiering av Västra Götalandsregionen.

FORSKNING OCH UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ
Högskolans forskningsverksamhet bedrivs idag inom sex områden som svarar mot behov i det omgivande samhället och 

som under den senaste tioårsperioden utvecklats och definierats i naturlig och fruktbar samverkan mellan högskolans 

ledning och kollegiet. En viktig utgångspunkt i denna process har varit att med avstamp i forskningsfrågor som aktivt 

aktualiseras i pågående forsknings- och publiceringsverksamhet skapa kompletta akademiska miljöer inom hela 

högskolans verksamhet.

Forskning och utbildning på forskarnivå

2016 2015 2014

Nettoomsättning, Mkr 145,6 141,3 130,7

Intäkter av anslag, Mkr 66,2 58,9 56,2

Externa intäkter, Mkr 79,3 82,4 74,4

 – varav uppdragsforskning, Mkr 5,9 4,2 3,1

Verksamhetsutfall, Mkr 15,9 12,3 1,5

Antal personer i forskarutbildning 105 107 101

– varav andel kvinnor 62% 60% 55%

– varav andel män 38% 40% 45%

Antal egna doktorander 57 60 68

– varav andel kvinnor 74% 67% 61%

– varav andel män 26% 33% 39%

Antal publikationer 482 526 548

Antal refereegranskade publikationer1 293 310 373

Kostnad per refereegranskad publ, tkr1 443 416 346

Kostnad per forskarstudent, tkr 533 553 583

Antal disputationer 11 23 21

– varav andel kvinnor 55% 56% 53%

– varav andel män 45% 44% 47%

1 Högskolan i Borås har bytt publikationsdatabas varför data för 2016 inte är 
jämförbara med tidigare år.

Högskolan har således efter granskning av Universitets-
kanslersämbetet hittills erhållit examenrättigheter på forskar-
nivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsveten-
skap, Resursåtervinning, Textil och mode samt Människan i 
vården. Det sistnämnda området beviljades examenstillstånd 
av Universitetskanslersämbetet i maj 2016.

Området Textil och mode rymmer generella såväl som 
konstnärliga rättigheter. Inom området bedrivs nationellt 
unik och internationellt stark forsknings- och utbildnings- 
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FORSKARUTBILDNING

Högskolan i Borås har haft en snabb utveckling gällande 
utbildning på forskarnivå, från att under 2010 få examens-
rättigheter till att 2011 starta upp utbildningar för att 2016 
ha 68 inskrivna och aktiva doktorander inom högskolans 
egna forskarutbildningar. Denna siffra förväntas öka ytter-
ligare under 2017 då Högskolan i Borås under det gångna 
året tilldelades sin femte examensrättighet på forskarnivå, 
Människan i vården. 

Den beviljade ansökan om examensrättigheter inom 
området Människan i vården innebär att alla akademier 
vid högskolan nu har rätt att bedriva forskarutbildning. 
Högskolans strävan efter kompletta, akademiska miljöer 
med utbildning från grundnivå till avancerad nivå är därför 
nådd på det övergripandet planet. Detta är ett viktigt steg i 
riktning mot att uppnå målet om att bli universitet.

Högskolan bedriver numera forskarutbildning inom 
följande forskarutbildningsämnen: Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Design, Människan i vården, 
Resursåtervinning, Textil materialteknik och Textilt mana-
gement. Examensrättigheterna inkluderar både generella 
såväl som konstnärlig examina. Högskolan i Borås har även 
doktorander inom andra områden där högskolan än så länge 
inte tilldelats egna examensrättigheter, exempelvis inom 
informatik, företagsekonomi och pedagogik. Här bedrivs 
utbildning på forskarnivå istället i samarbete med andra läro-
säten. I dagsläget finansierar högskolan 37 doktorander som 
är antagna vid andra lärosäten. Den totala siffran för antalet 
forskarstuderande vid Högskolan är 105. Genom Högskolan 
i Borås egna rättigheter och samarbeten med andra lärosäten 
garanteras kompletta miljöer inom samtliga prioriterade 
områden.

Under 2016 antogs 13 doktorander till forskarstudier vid 
Högskolan i Borås. Under 2017 kommer flertalet doktorander 
inom området Människan i vården att flytta över från sam- 
arbetslärosäten för att helt bedriva sin utbildning i Högskolan 
i Borås regi.

Av högskolans forskarstuderande är 37 anställda på en 
doktorandtjänst medan 31 stycken bedriver forskarstudier 
antingen i sin tjänst, normalt sin adjunktstjänst eller uppbär 
helt eller delvis lön av annat slag (samverkansdoktorand, 
stipendier med mera). Målet är att öka antalet externt finan-
sierade forskarstuderande ytterligare, framförallt inom ramen 
för samverkansavtal. 

Högskolan i Borås bevisar även sin styrka inom forskning 
och forskarutbildning genom den starka genomströmning 
högskolan uppvisat under de gångna åren. Totalt har 34 
disputationer ägt rum sedan högskolan tilldelades egna 
examensrättigheter 2010. I en nationell jämförelse får detta 
anses vara mycket framgångsrikt. Antalet avlagda examina 
på forskarnivå (doktor) under 2016 var totalt 10, varav sju var 
doktorsexamina utfärdade av Högskolan i Borås. Övriga tre 
doktorsexamina utfärdades av andra lärosäten, där Högskolan 
i Borås haft doktorander inskrivna. Tre licentiatexamina har 
under 2016 utfärdats för doktorander på högskolan.

Under 2016 minskade antalet disputationer jämfört med 
åren innan. Detta är en direkt konsekvens av det stora antalet 
disputationer som genomförts tidigare tre år vilket medfört 
att en större andel av högskolans forskarstuderande nu befin-

ner sig i början av sin utbildning. Det totala antalet forskar-
studerande har varit relativt lika under dessa år vilket innebär 
att högskolan varit framgångsrik i sin rekrytering.

För att säkra och utveckla forskarutbildningens kvalitet 
och säkra doktorandernas rättssäkerhet fastställdes ett 
program för implementering av kvalitetssäkringssystemet för 
utbildning under 2016, där utbildning på forskarnivå ingår. 
Systemet kommer att tas i bruk under 2017. Utvärderingarna 
kommer att genomföras under en sexårsperiod. Kvalitets-
säkringssystemet består av både interna och externa utvärde-
ringar av respektive ämne men även på högskoleövergripande 
nivå. Forskarutbildningen Textil materialteknik ingår dess-
utom i Universitetskanslersämbetets nationella granskning av 
landets forskarutbildningar. Resultat väntas under 2017.

FORSKARUTBILDNING INOM DET KONSTNÄRLIGA OMRÅDET 

Sedan ett flertal år bedriver Högskolan i Borås inom ramen 
för den konstnärliga miljön utbildning på forskarnivå. 
Högskolan är därmed ett av fyra svenska lärosäten som efter 
prövning av Universitetskanslersämbetet bedömts ha den 
höga kvaliteten inom den konstnärliga verksamheten som 
krävs för att erhålla examensrättigheter på forskarnivå. Sedan 
starten 2011 har den konstnärliga forskarskolan visat en stabil 
utveckling och vid slutet av 2016 uppgick verksamheten till 
12 doktorander. Under 2016 disputerade två doktorander 
vilket innebär att totalt 9 personer examinerats från den 
konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i Borås.    

Ett ytterligare bevis för att den konstnärliga verksamheten 
håller hög kvalitet är att Högskolan i Borås koordinerar en 
internationell forskarskola i form av ett så kallat European 
Training Network. Programmet är ett av de mest konkur-
rensutsatta inom Marie Skłodowska-Curie Actions och ger 
15 doktorander från olika länder och discipliner möjlighet att 
genomgå en unik tvärdisciplinär forskarutbildning. Under 
2016 reste två av våra doktorander inom projektet ut till 
andra lärosäten och fem andra doktorander spenderade fyra 
månader av sina doktorandstudier vid Högskolan i Borås.

HANDLEDARE

För att vara huvudhandledare för forskarstuderande ställs- 
krav på docentkompetens, vilket också regleras i de olika 
avtal för forskarutbildning som Högskolan i Borås har 
med bland annat Göteborgs universitet, Chalmers tekniska  
högskola, Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. 
Handledarkompetens innehas av professorer och docenter 
som genomfört en handledarutbildning med erfarenhet från 
doktorandhandledning. Oftast kombineras handledarska-
pet genom att huvudhandledning 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 huvudhandledarkom-
petentalärare 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.

Forskning och utbildning på avancerad nivå
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PUBLIKATIONER
Högskolan i Borås forskning och utbildning på 
forskarnivå har utvecklats mycket positivt under 
många år och fortsätter att göra så. Produktionen av 
refereegranskade publikationer ligger på en fortsatt hög 
nivå, även om en minskning har skett de senaste två åren.  
Minskningen sker från en relativt sett hög nivå samtidigt 
som högskolan de senaste åren genomfört ett stort antal 
disputationer. Det stora antalet disputationer medför att 
en större andel av högskolans doktorander befinner sig 
tidigt i sin forskarutbildning vilket medför ett färre antal 
publikationer. Antalet refereeegranskade publikationer 
ska också ses i ljuset av att Högskolan i Borås verksamhet 
inom det konstnärliga området inte avspeglas i antalet 
publiceringar, då området traditionellt inte presenterar 
forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter. För att 
synliggöra högskolans forskning ytterligare publicerar 
Högskolan i Borås sedan hösten 2007 en rapportserie 
benämnd ”Vetenskap för profession”. Under 2016 
publicerades sex rapporter och den sammanlagda 
utgivningen uppgår sedan starten till 39 rapporter. 
Rapportserien syftar till att stärka och utveckla 
verksamheten vid Högskolan i Borås och skapa samarbete 
över disciplinära gränser. Serien är också en kanal för att 
sprida forskningsresultat till verksamma inom näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet.

Publikationer

Refereegranskat 2016 2015 2014

Artikel i tidskrift 173 171 203

Artikel, forskningsöversikt 2 2 4

Artikel, recension 2 2 1

Bok 1 4

Kapitel i bok, del av antologi 14 24 25

Konferensbidrag 90 103 132

Proceedings (redaktörskap) 2

Rapport 5 2

Samlingsverk (redaktörskap) 1

Övrigt 4 12 1

Totalt 293 321 366

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm.)

Artikel i tidskrift 10 44 4

Bok 2 1

Kapitel i bok, del av antologi 14

Konferensbidrag 3 4

Patent 2

Rapport 8 6

Samlingsverk (redaktörskap) 2

Övrigt 2 4 1

Totalt 25 75 7

Övrigt vetenskapligt

Artikel i tidskrift 9 9 5

Artikel, forskningsöversikt 12

Artikel, recension 29 7 18

Bok 6 8 7

Doktorsavhandling, monografi 3 7 6

Doktorsavhandling, sammanläggning 5 17 15

Kapitel i bok, del av antologi 34 16 31

Konferensbidrag 49 48 56

Licentiatavhandling, monografi 2 2 6

Manuskript (preprint) 1

Proceedings (redaktörskap) 1

Rapport 20 25 39

Samlingsverk (redaktörskap) 1 9

Övrigt 6 10 19

Totalt 164 162 212

Publikationer totalt 482 558 585

RESURSER OCH 
FINANSIERING
Högskolan i Borås verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå finansieras med statliga anslag 
och genom 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 ovillkorat medan de externa intäkterna avräknas 
mot upparbetade kostnader inom området.

Under 2016 ökade intäkterna av anslag med 7 290 
tkr (tolv procent) i jämförelse med 2016. Ökningen 
innebär att anslagsintäkterna uppgick till totalt 66 201 
tkr för 2016. Anledningen till att anslagsintäkterna 
avviker från regleringsbrevets tilldelning om 66 401 tkr 
beror på att 200 tkr vidareförmedlats till högskolans 
samarbetspartners.

Forskning och utbildning på avancerad nivå

Högskolan i Borås har bytt publikationsdatabas och ändrat redovisningen 
av publikationer. Detta medför att data för samtliga år i ovanstående 
tabeller reviderats. Högskolan i Borås redovisar data för publikationer som 
är utfallet vid en exakt tidpunkt, det innebär att ovan redovisade data ej är 
jämförbara med uppgifterna i tidigare årsredovisningar.
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå (tkr)

Verksamhetens intäkter 2016 2015 2014

Intäkter av anslag 66 201 58 911 56 155

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 11 458 11 617 11 629

Intäkter av bidrag 67 881 70 785 62 810

Finansiella intäkter 42 31 108

Summa verksamhetens intäkter 145 582 141 344 130 702

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –90 889 –96 800 –93 103

Kostnader för lokaler –12 496 –8 382 –13 809

Övriga driftkostnader –21 287 –19 372 –18 226

Finansiella kostnader –95 –56 –71

Avskrivningar och nedskrivningar –4 903 –4 397 –4 016

Summa verksamhetens kostnader –129 670 –129 007 –129 225

Verksamhetsutfall 15 912 12 337 1 477

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäk-
ter som inte disponeras av myndigheten 

 
0

 
0

 
0

Intäkter av uppbörd 0 0 0

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
0

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
200

 
548

 
1 073

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
1 968

 
3 656

 
4 076

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
6 155

 
592

 
799

Lämnade bidrag –8 323 –4 796 –5 948

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 15 912 12 337 1 477

De externa intäkterna uppgick till 79 339 tkr 
för 2016. I jämförelse med 2015 motsvarade det en 
minskning med 3 063 tkr (fyra procent). Samtidigt 
ökade de inbetalade forskningsbidragen till 70 002 
tkr. Detta resulterade i att de oförbrukade bidragen 
och förutbetalda intäkterna ökade med 2 988 tkr till 
41 936 tkr vilket är en ökning med åtta procent jäm-
fört med 2015. Detta medför att Högskolan i Borås 
har fortsatt kapacitet att upprätthålla nivån och 
planerad utveckling inom forskningsverksamheten.

Ökningen av anslagsintäkterna resulterade i att 
Högskolan i Borås resurser för forskning och utbild-
ning på forskarnivå uppgick till 145 582 tkr, vilket 
motsvarade en ökning med 4 238 tkr (tre procent) 
jämfört med 2015. Av Högskolan i Borås totala 
resurser för forskning och utbildning på forskarnivå 
utgjorde anslag 45 procent och externa medel 55 
procent. Det motsvarar en minskning av andelen 
extern finansiering med tre procentenheter jämfört 
med 2015 och innebär att andelen extern finansie-
rad forskning precis som tidigare överstiger andelen 
anslagsfinansierad verksamhet. 

Under 2016 har högskolan använt 14 682 tkr för 
att samfinansiera de projekt som högskolan bedriver 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta 
är en minskning jämfört med 2015 då samfinan-
sieringen uppgick till 27 659 tkr. Under fjolåret 
förändrade högskolan sina rutiner för redovisning av 
samfinansiering vilket innebär att från och med 2015 
ska samfinansiering redovisas för externt finansierade 
projekt. Under 2015 redovisades därför samfinan-
siering både för nya projekt och för äldre projekt där 
detta inte var gjort sedan tidigare.  

Samtidigt är kostnadsnivån inom området i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående år. Detta 
beror i huvudsak på minskade personalkostnader och 
medför att högskolan redovisar en positiv kapitalför-
ändring på 15 912 tkr för 2016. Detta beror på att 
högskolan sedan 2015 enbart redovisar personalkost-
nader för forskarutbildning och kostnader för externt 
finansierad forskning inom området forskning. 
Eftersom kostnaderna för personal även utgör 
fördelningsbas för de indirekta kostnaderna minskar 
den totala kostnadsbilden inom området jämfört 
med tidigare år. Utfallet medför att den ackumu-
lerade kapitalförändringen för området forskning 
och utbildning på forskarnivå vid 2016 års utgång 
uppgick till ett underskott på 180 966 tkr.

Forskning och utbildning på avancerad nivå
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Medarbetare

MEDARBETARE
För att nå visionen om att bli det tredje universitet i Västsverige ska Högskolan i Borås öka andelen forskning och fort- 

sätta bygga kompletta akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum. För att lyckas nå målen krävs att 

Högskolan i Borås verksamhet fortsätter utvecklas och att lärosätets utbildning och forskning håller hög kvalitet. En 

sådan utveckling förutsätter att Högskolan i Borås lyckas rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare 

till våra profilområden 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 rekrytering och att skapa attraktiva karriärvägar.-

Medarbetare

2016 2015 2014

 

Lärare

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 30 55 31 53 32 53

Lektorer 138 171 131 161 120 142

Meriteringsanställningar 5 6 5 7 7 8

Adjunkter 135 177 139 178 145 188

Annan undervisande/forskande personal 24 30 28 34 23 29

Totalt 332 439 334 433 327 420

Övrig personal

Doktorander/amanuenser 45 57 51 60 55 68

Teknisk personal 37 43 35 41 35 39

Administrativ personal 150 179 144 168 140 167

Bibliotekspersonal 18 20 18 21 17 20

Totalt 250 299 248 290 247 294

Summa anställda1 582 728 582 723 574 714

1Sedan 2014 räknas medarbetare med parallella anställningar vid högskolan flera gånger i redovisningen 
av medeltalet anställda. Rensat för antalet medarbetare med parallella anställningar uppgår 
medeltalet anställda till 683 för 2014 694 för 2015 respektive 713 för 2016.

Antalet medarbetare vid Högskolan i Borås har ökat något 
under perioden även om antalet helårsarbetskrafter är i stort 
sett oförändrat under perioden. Ökningen av antalet anställda 
har i huvudsak skett bland medarbetare med läraranställning 
och framförallt har antalet lektorer ökat. Även om viss ökning 
skett inom den administrativa personalen har ökningen av 
antalet lärare resulterat i att andelen undervisande och forsk- 
ande personal samt doktorander utgjort ungefär två tredje- 

delar av högskolans medarbetare under hela perioden. Under 
2016 har Högskolan i Borås framförallt rekryterat lektorer, 
adjunkter samt andra medarbetare med arbetsuppgifter inom 
utbildning och forskning. Orsaken är främst en fortsatt hög 
medelålder bland adjunkter och lektorer där rekryteringarna 
till stor del syftar till kompetensväxling och kompetensut-
veckling inom våra profilområden. 
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Medarbetare

Antal nyanställda lärare per befattningskategori inklusive doktorander

2016 2015 2014

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 0 1 1 0 1 2

Lektorer 8 5 7 8 5 4

Meriteringsanställningar 0 0 1 0 1 1

Adjunkter 12 5 10 1 15 2

Doktorander 5 3 6 0 4 1

Annan undervisande/forskande personal 5 4 6 4 5 6

Totalt 30 18 31 13 31 16

Högskolan arbetar aktivt för att stärka utbildning och forsk-
ning genom olika former av kompetensutveckling. För att 
fortsatt utveckla högskolans sex profilerade områden har de 
erhållna examensrättigheterna på forskarnivå gjort det möjligt 
för högskolan att upprätthålla kompetensen och bidra till att 
målen för verksamheten nås. Sedan forskarutbildningen star-
tade vid Högskolan i Borås har sammanlagt 34 disputationer 
bidragit till kompetensförsörjningen inom dessa områden. 
Inom lärar- och vårdutbildningarna noterar högskolandock  
en starkare konkurrenssituation, både gentemot andra läro- 
säten men även från professionen, om den disputerade per-
sonalen som på sikt kan få konsekvenser för utbildningarnas 
kvalitet. Sedan ett antal år har forskare erbjudits anställning 
som postdoktor och under 2016 innehade sex personer olika 
typer av meriteringsanställningar. Högskolans rekrytering 
och satsningarna för att kompetensutveckla lärarna har med-
fört att andelen professorer och lektorer ökat under perioden 
och att antalet docenter som inte har anställning som profes-
sor ökade till 42 under 2016. Att satsningen på rekrytering 
och kompetensutveckling av lärarkåren har varit framgångs-

rik visas av att andelen disputerade ökade med nästan en 
procentenhet jämfört med 2016. Detta trots att Högskolan i 
Borås bedriver en relativt omfattande utbildning och forsk-
ning inom det konstnärliga området, vilket är ett område där 
forskarutbildningarna på nationell nivå fortfarande är under 
utveckling och där antalet disputerade generellt sett är lågt.

Högskolan arbetar kontinuerligt med att stärka läro-
sätets chefer i deras ledarskap. Som ett resultat av den nya 
organisationen påbörjade många chefer på akademierna sina 
uppdrag under 2015. För att stärka dem i sina nya roller har 
utbildningsinsatserna under 2016 i stor utsträckning riktats 
mot dem i form av utbildningar inom arbetsrätt, arbetsgivar-
varumärke, Arbetsmiljöföreskriften 2015:4, kommunikation 
och lika villkor/jämställdhetsintegrering. Högskolan erbjuder 
årligen medarbetare att genomgå utbildning i brandskydd, 
förvaltningsrätt och IT-verktyg.

 

KOMPETENSUTVECKLING

Antal anställda och andel disputerade per lärarkategori

2016 2015 2014

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Professorer 55 98% 53 98% 53 100%

Lektorer 171 98% 161 98% 142 97%

Meriteringsanställningar 6 100% 7 100% 8 100%

Adjunkter 177 5% 178 8% 188 6%

Annan undervisande/forskande personal 30 23% 34 18% 29 20%

Totalt 439 55% 433 55% 420 51%
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Medarbetare

JÄMSTÄLLDHET

PEDAGOGISK 
UTVECKLING
Högskolans mål att sätta studentens lärande i centrum är ett 
led i en strävan att uppnå hög kvalitet i samtliga utbildnin-
gar. Genom olika former av kompetensutveckling ska lärare 
ges goda förutsättningar för att bedriva undervisning som 
svarar mot studenternas behov. För att uppmuntra lärarna till 
att utveckla sin pedagogiska kompetens erbjuder högskolan 
möjligheter till erfarenhetsutbyten och kollegialt lärande samt 
olika utbildningsinsatser.

Sedan flera år genomförs läsårsvis de poänggivande kur-
serna grundläggande högskolepedagogisk kurs och handle-
darutbildning för dem som handleder i grundutbildningen. 
Därutöver ges en handledarutbildning för forskarhandledare 
som inte är poänggivande men som är docentmeriterande. 
Från och med hösten 2016 erbjuds också en introduceran-
de kurs i högskolepedagogik på engelska för högskolans 
doktorander. Under 2016 examinerades 38 medarbetare i 
de poänggivande kurserna och tolv i den docentmeriterande 
utbildningen. 

Förutom dessa kurser erbjuds undervisande personal att 
delta i och bidra till olika former av kompetenshöjande insat-
ser som till exempel workshops, seminarier, föreläsningar och 
kollegiala erfarenhetsutbyten. Under 2016 har dessa insatser 
haft fokus på undervisning för jämställdhet av lika villkor, 
examination och bedömning samt flexibelt lärande/IKT i 
högre utbildning. För att ytterligare stödja den pedagogiska 
utvecklingen bedrivs även pedagogisk forskning med specifikt 
fokus på högre utbildning (Teaching and learning in higher 
education) på högskolan. 

Under 2016 har rektor avsatt medel för pedagogisk ut-
veckling utifrån högskolans övergripande mål sätta studen-
tens lärande i centrum och det efterföljande fokusområdet 
högskolepedagogisk utveckling. Tre utvecklingsprojekt har 
tilldelats dessa medel för pedagogisk utvecklingsarbete inom 
den egna pedagogiska verksamheten respektive det ämnes-
didaktiska området. Projekten genomförs och redovisas bland 
annat i samband med den årliga pedagogiska utvecklingskon-
ferensen vid Högskolan i Borås.

SJUKFRÅNVARO
I likhet med den nationella trenden ökar sjukfrånvaron något 
vid lärosätet 2016 jämfört med 2015. Ökningen har skett 
inom samtliga kategorier men framförallt har sjukfrånvaron 
ökat bland medarbetare med lärar- och doktorandanställning. 
En orsak är att högskolan under fjolåret införde en ny rutin 
för sjukanmälan vilket medfört att kortidsfrånvaron bland 
lärare har uppmärksammats och ökat jämfört med tidigare 
år.  Därutöver beror långtidssjukskrivningarna inom dessa 
grupper på faktorer som inte är arbetsrelaterade. 

Generellt sett är sjukfrånvaron vid högskolan fortfarande 
låg i ett nationellt perspektiv, men förebyggande insatser har 
satts in för att stoppa den ökning som skett de senaste åren. 
Exempelvis har olika insatser skett via företagshälsovården 
och olika utbildningsinsatser för chefer. Ett resultat av de 
olika insatserna är en tydlig minskning av sjukfrånvaron 
inom den administrativa och tekniska personalen samt bib-
liotekspersonalen under 2016. Den nya rutinen för korttids-
sjukrivningar är ytterligare ett exempel på Högskolan i Borås 
aktiva arbete med att förebygga sjukskrivningar. Detta då 
rutinen skapar förutsättningar att kunna gå in med rehabi-
literingsinsatser i ett tidigare skede och därmed bidra till att 
sjukskrivna medarbetare kan återgå i arbete.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön   

Kön 2016 2015 2014

Män 2,8% 2,6% 1,7%

Kvinnor 6,0% 5,4% 4,3%

Totalt 4,7% 4,2% 3,2%

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder   

Ålder 2016 2015 2014

> 49 4,8% 4,3% 3,4%

30–49 4,8% 4,3% 3,3%

< 30 3,3% 2,4% 1,3%

Totalt 4,7% 4,2% 3,2%

Högskolan i Borås har inte en helt jämn könsfördelning sett 
till samtliga anställda då kvinnorna är i majoritet. Den under-
visande personalen är som helhet kvantitativt jämställd, men 
det finns skillnader mellan olika lärarkategorier. Gruppen 
lektorer är jämnt könsfördelad, däremot är männen fortsatt i 
majoritet bland professorerna. Andelen kvinnliga professorer 
på högskolan är 36 procent vilket är högre än på nationell 
nivå där kvinnor alltjämt utgör en fjärdedel av samtliga 
professor i Sverige. 

Inom övriga yrkegrupper på högskolan är könsfördel-
ningen ojämn och kvinnorna är i majoritet i de administra-
tiva yrkena samt inom biblioteksområdet medan männen 
återfinns i de tekniska yrkena. Precis som föregående år är 
kvinnorna något fler i tjänster med ledningsuppdrag. Även 
på högsta ledningsnivå är kvinnorna i majoritet då prorektor, 
förvaltningschef och två akademichefer är kvinnor medan 
rektor och en akademichef är män. 

I det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering på 
Högskolan i Borås har icke jämställda yrkesgrupper identifie-
rats som ett område där aktiva åtgärder krävs för att i förläng-
ningen få en mer jämställd akademi. Högskolan har därför 
som mål att öka andelen kvinnliga professorer men också att 
öka jämställdheten i samtliga berörda personalkategorier.
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Medarbetare

Könsfördelning

2016 2015 2014

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 36% 64% 34% 66% 32% 68%

Lektorer 52% 48% 48% 52% 49% 51%

Meriteringsanställningar 33% 67% 71% 29% 77% 23%

Adjunkter 64% 36% 63% 37% 63% 37%

Annan undervisande/forskande personal 50% 50% 53% 48% 52% 48%

Totalt 55% 45% 53% 47% 54% 46%

Övrig personal

Doktorander 74% 26% 67% 33% 61% 39%

Teknisk personal 28% 72% 27% 73% 23% 77%

Administrativ personal 79% 21% 80% 20% 80% 20%

Bibliotekspersonal 75% 25% 71% 29% 85% 15%

Totalt 70% 30% 69% 31% 70% 30%

Summa anställda 61% 39% 59% 41% 59% 41%

2015

31

13

2014

31

16

ANTAL NYANSTÄLLDA 

2016

30

18

Kvinnor Män



STYRNING  
OCH KONTROLL
Högskolans högsta beslutande organ är styrelsen och styrelsens ledamöter företräder hela 

högskolan. Styrelsen har insyn i högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess upp-

gifter fullgörs. Styrelsens ordförande och externa ledamöter har utsetts av regeringen efter 

förslag från en särskild nomineringsgrupp. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Rektor 

är ledamot i styrelsen. Lärosätets tre lärarrepresentanter utses genom val och Student- 

kåren i Borås representerar studenterna vid högskolan med tre ledamöter. Företrädare för 

de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

Samtliga styrelseledamöter utses i normalfallet för tre år 
(studentrepresentanter ett läsår) och nuvarande styrelse har 
förordnande till och med april 2017. Ersättning till styrelsens 
ledamöter och ersättning och andra anställningsvillkor för 
rektor fastställs av regeringen. Nuvarande styrelse består av 
Roland Andersson (ordförande), Björn Brorström (rektor), 
Lotta Ahlvar, Paul Frankenius, Gunilla Herdenberg, Agneta 
Mårdsjö, John Rune Nielsen, Agneta Stark och Roger Säljö. 
Företrädare för lärarna var Maria Nyström, Cecilia Gärdén 
och Patrik Hedberg. Ellen Almestål (kårordförande), Emelie 
Johansson samt Oliver Öberg företräder studenterna. Fackliga 
representanter är Susanne Björkdahl Ordell och Carina 
Théen. Styrelsen sammanträdde vid fem tillfällen under 2016. 
Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt 
framtida utmaningar samt rektors- och prorektorsrekrytering. 
Närvaron vid styrelsemötena har varit hög.
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Roland Andersson
ordförande

Björn Brorström
rektor

Lotta Ahlvar
ledamot

Paul Frankenius
ledamot

Agneta Stark 
ledamot

Roger Säljö
ledamot

Patrik Hedberg
lärarrepresentant

Susanne Björkdahl Ordell
facklig representant

Oliver Öberg
studentrepresentant

Gunilla Herdenberg
vice ordförande

Agneta Mårdsjö
ledamot

John Rune Nielsen
ledamot

Maria Nyström
lärarrepresentant

Cecilia Gärdén
lärarrepresentant

Ellen Almestål
studentrepresentant

Carina Théen
facklig representant

Emelie Johansson
studentrepresentant
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VERKSAMHETS- 
UTVECKLING
Styrning vid Högskolan i Borås utgår från att verksamhetsidé, 
mål och strategier omsätts i årliga, rullande treåriga verksam-
hetsplaner och konkreta åtgärder vid akademier och enheten 
Verksamhetsstöd. Dessa verksamhetsplaner är viktiga för 
den strategiska styrningen på längre sikt. Årliga budgetar, 
prognoser och handlingsplaner används för den löpande 
verksamhetsstyrningen. Uppföljning och avrapportering sker 
i årsredovisning och verksamhetsberättelser

INTERNA 
STYRPROCESSER
För ledning av verksamheten närmast under styrelsen svarar 
rektor. Rektor är myndighetschef samt styrelsens verkstäl-
lande funktion och har i den egenskapen uppgift att utöva 
styrelsens strategiska ledarskap. Prorektor, som är högskolans 
benämning av ställföreträdande rektor, är tjänstgörande rek-
tor 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 
ledningsråd och har till uppgift att vara rådgivande till rektor 
i högskolegemensamma frågor. Knutet till rektor finns även 
ett antal rådgivande organ som har mer uttalad högskole- 
övergripande strategisk funktion inom vilken rektor finner 
det angeläget att löpande lyfta frågeställningar.

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 myndighetsförord-
ningen har dock medfört att högskolan utarbetat en modell 
för arbetet med intern styrning och kontroll. 

Arbetet sker kontinuerligt utifrån aspekterna riskbedöm-
ning och kontrollaktiviteter och är en integrerad del i högsko-
lans verksamhetsuppföljning och utgör grund för styrelsens 
bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Som ett 
led i högskolans kvalitetsarbete har styrelsen även beslutat att 
genomföra internrevision under 2016. Granskningarna utförs 
av Ernst & Young AB som rapporterar sina iakttagelser direkt 
till styrelsen.

TILLSYNS- 
MYNDIGHETER
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 
2016 av Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. 
Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över och granskar 
att lärosätet följer de lagar och andra regler som gäller univer-
sitet 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 årsbok-
slut sker i slutet av februari. Riksrevisionsverkets revisionsut-
låtande ska ske senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås 
överlämnat årsredovisningen till regeringen.
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Redovisning av styrelseledamöters och ledande  
befattningshavares övriga styrelseuppdrag:

Ahlvar, Lotta – Lars Nilsson Media AB, Lotta Ahlvar AB, 
Percipia AB, Licium AB och Gudrun Sjoden Group AB/
Gudrun Sjödén Design AB.

Andersson, Roland – Göteborg Symfoniker AB, AB 
Bostäder i Borås med dotterbolag, Västergötlands museum 
och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Brorström, Björn – Stiftelsen Espira Tillväxtcenter i 
Sjuhärad, Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhälls-
byggande, Borås Waste Recovery AB, Borås Stad Textile 
Fashion Center AB och Borås Näringsliv Ekonomisk 
förening.

Frankenius, Paul – Bockasjö AB med dotterbolag, Gina 
Tricot AB med dotterbolag, Frankenius Equity AB med 
dotterbolag och Swedbank Sjuhärad AB (publ.). 

Herdenberg, Gunilla – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

Mårdsjö, Agneta – Almi Företagspartner AB, Brow House 
Innovation AB och Music Factory AB.

Nielsen, John Rune – SIK Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik, Borås Waste Recovery AB, SP Danmark AS, Glafo 
AB, Borås Näringslivs Ekonomiska Förening, Näringsliv AB.

Petersson, Per-Erik – Borås Waste Recovery AB och 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Stark, Agneta – Inga övriga uppdrag.

Säljö, Roger – Inga övriga uppdrag.

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare:

Allmänna företrädare, tkr
Ahlvar, Lotta 22
Andersson, Roland 50
Herdenberg, Gunilla 22
Mårdsjö, Agneta 22
Nielsen, John Rune 15
Petersson, Per-Erik  7
Stark, Agneta 22
Säljö, Roger 22

Företrädare för studenterna, tkr
Almestål, Ellen 11
Ehrenberg, Elin 11
Berg, Alina 11
Johansson, Emelie 11
Malmborg, Helny 11
Öborg, Oliver 11

Ledande befattningshavare
Till Björn Brorström utgår lön och skattepliktiga
förmåner för anställningen som rektor under året
med 1 088 tkr.

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG  
OCH ERSÄTTNINGAR

Styrning och kontroll
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Högskolans framgångsrika utveckling under det senaste 
decenniet är frukten av en stabil ekonomi och ett långsik-
tigt profileringsarbete som möjliggjort en utveckling av en 
verksamhet av hög kvalitet. Utvecklingen är resultatet av 
attraktiva utbildningar samt ett medvetet arbete för att pro-
filera högskolans forskning. En kontinuerlig efterfrågan från 
studenterna har medfört att högskolan alltid nått regeringens 
ersättningsnivå för anslaget till utbildning, det så kallade 
takbeloppet, även under år när högskolesektorn som helhet 
haft problem med studentrekrytering. Det goda söktrycket 
och positiva omdömen i Universitetskanslersämbetets utvär-
deringar har inneburit erhållna examensrätter och nya platser 
från regeringen som möjliggjort en successiv utbyggnad av 
utbilningsverksamheten.

Högskolans strävan efter utbildningar av hög kvalitet 
kräver en stark forskningsanknytning och koppling till våra 
forskningsområden. Genom strategiska satsningar och ett 
långsiktigt profileringsarbete har högskolan utvecklat ett 
antal prioriterade forskningsområden och forskningsprogram. 
Förutom att Högskolan i Borås erhållit fyra generella exa-
mensrättigheter på forskarnivå samt konstnärliga rättigheter 
inom Textil och mode har profileringen av forskningsverk-
samheten medfört att resurserna för forskning kontinuerligt 
ökat vid Högskolan i Borås. Exempelvis har högskolan erhål-
lit anslag för konstnärlig forskning samtidigt som den externt 
finansierade forskningsverksamheten sedan flera år utgör mer 
än hälften av forskningsintäkterna.

Högskolan i Borås vill fortsätta på den inslagna vägen och  
öka andelen forskning i relation till en, i absoluta mått, ökad 
utbildning. Genom att bygga kompletta akademiska miljöer, 
där högskolan inom samtliga områden ska erbjuda utbildning 
från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå, skapas 
förutsättningar för att bli det tredje universitetet i Västsverige. 
En sådan utveckling kräver att Högskolan i Borås fortsätter 
öka resurserna till verksamheten samt koncentrera dem till 
profilerade områden. 

Genom ett effektivt resursutnyttjande har Högskolan i 
Borås haft kapacitet att möta de olika satsningar som reger-
ingen genomfört utan att riskera den långsiktiga kostnads- 
nivån i verksamheten. I jämförelse med 2015 ökade kost-
naderna under året med 6 510 tkr till totalt 645 862 tkr. 
Ökningen skedde inom samtliga kostnadsslag och att 
ökningen inte blev större beror på att högskolan under 2015 

hade personalkostnader av engångskaraktär som belastade 
2015 års resultat med 14 024 tkr. 

För 2016 ökade de totala resurserna för utbildning och 
forskning med 3 975 tkr till 636 872 tkr jämfört med 2015. 
Ökningen är hänförbar till att Högskolan i Borås intäkter av 
anslag ökade med 12 398 tkr (två procent) jämfört med 2015. 
Ökningen har skett både för anslaget till utbildning och 
forskning och beror på regeringens utbyggnad av lärar- och 
vårdutbildningarna och satsningen för att stärka forskningen 
vid landets lärosäten samt att Högskolan i Borås föll väl ut i 
den kvalitetsbaserade omfördelningen av forskningsanslag. 

Samtidigt minskade de externa medlen, avgifter 
och bidrag, med 8 629 tkr jämfört med föregående år. 
Minskningen har skett inom såväl utbildning som forsk-
ning och det innebär en utmaning för Högskolan i Borås 
att upprätthålla den planerade utbyggnaden av den externt 
finansierade verksamheten. För 2016 ökade dock de oförbru-
kade bidragen med 1 878 tkr (fyra procent) samtidigt som de 
inbetalade forskningsbidragen var i nivå med föregående år. 
Den ökade balansomslutningen gör att det finns förutsätt-
ningar för att upprätthålla dagens volym och framtiden får 
utvisa om 2016 var en tillfällig tillbakagång i tillväxttakten 
eller ett trendbrott.   

De minskade externa intäkterna förklarar högskolans 
negativa verksamhetsutfall i relation till det budgeterade 
nollresultatet. Därutöver försämras årets kapitalförändring av 
resultatet från andelar i hel- och delägda företag med 1 574 tkr 
som beror på nedskrivning av värdet i ett bolag som förvaltas 
av Högskolan i Borås Holding AB. Nedskrivningen i holding-
bolaget i kombination med den minskade externa finansie-
ringen medför att högskolan redovisar en negativ kapital-
förändring på 10 564 tkr för 2016. Årets kapitalförändring 
innebär att högskolans myndighetskapital minskar till 35 
714 tkr vid 2016 års utgång. Detta motsvarar sex procent av 
de totala kostnaderna, vilket är något under det av styrelsen 
angivna riktvärdet på sju procent. 

Efter införandet av Sveriges universitets- och högskole-
förbunds modell för full kostnadstäckning har successivt ett 
stort underskott i området forskning ackumulerats. Under 
2014 genomförde Högskolan i Borås en förändring av hur 
kostnader för personal redovisas per område. Detta har med-
fört att högskolan sedan 2014 redovisar en minskning av det 
ackumulerade underskottet inom området forskning.

FINANSIELL 
REDOVISNING
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Belopp (tkr) Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 523 612 511 214

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 39 499 44 876

Intäkter av bidrag 3 73 286 76 538

Finansiella intäkter 4 475 269

Summa 636 872 632 897

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –436 595 –433 904

Kostnader för lokaler 6 –84 472 –83 682

Övriga driftkostnader –98 940 –96 762

Finansiella kostnader 7 –831 –568

Avskrivningar och nedskrivningar –25 024 –24 436

Summa –645 862 –639 352

Verksamhetsutfall –8 990 –6 455

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 –1 574 –126

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 0 0

Skatteintäkter m.m. 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 0 0

Saldo 0 0

Transfereringar 9

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 2 088 3 175

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 6 804 8 735

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 5 830 741

Lämnade bidrag 12 –14 722 –12 651

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 13,14 –10 564 –6 581

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Belopp (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 983 4 040

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 15 1 983 4 040

Materiella anläggningstillgångar 66 083 72 814

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 32 549 37 922

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 17 33 294 34 819

Pågående nyanläggningar 240 73

Finansiella anläggningstillgångar 2 077 3 770

Andelar i hel- och delägda företag 18 1 663 3 237

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 414 533

Kortfristiga fordringar 19 383 13 776

Kundfordringar 20 7 598 3 683

Fordringar hos andra myndigheter 21 11 784 10 092

Övriga kortfristiga fordringar 22 1 1

Periodavgränsningsposter 42 221 36 717

Förutbetalda kostnader 23 25 796 24 108

Upplupna bidragsintäkter 24 13 993 12 325

Övriga upplupna intäkter 25 2 432 284

Avräkning med statsverket 26 0 0

Kassa och bank 103 860 117 377

Behållning räntekonto i Riksgälden 27 103 853 117 370

Kassa och bank 7 7

Summa tillgångar 235 607 248 494

 
Kapital och skulder

Myndighetskapital 39 006 49 569

Statskapital 28 3 292 5 055

Resultatandelar i hel och delägda företag 29 0 –1 638

Balanserad kapitalförändring 14, 30 46 278 52 733

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 –10 564 –6 581

Avsättningar 4 439 5 082

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 2 056 3 226

Övriga avsättningar 32 2 383 1 856

Skulder m.m. 99 224 95 292

Lån i Riksgälden 33 54 400 58 591

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 34 15 073 13 716

Leverantörsskulder 35 22 511 15 646

Övriga kortfristiga skulder 36 7 218 7 316

Depositioner 37 22 23

Periodavgränsningsposter 92 938 98 551

Upplupna kostnader 38 38 360 44 014

Oförbrukade bidrag 39 44 255 42 377

Övriga förutbetalda intäkter 40 10 323 12 160

Summa kapital och skulder 235 607 248 494



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2016 — 69

Finansiell redovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag 2016 (tkr)

 
 
 
 
Ramanslag

 
 
 
 

Not

 
Ingående

över-
förings-
belopp

Årets 
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev

 
Omdis-

ponerade
anslags-
belopp

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

 
 

459 299

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

459 299

 
 

459 299

 
 

0

001 Takbelopp (ram) 1 0 459 299 0 0 0 459 299 459 299 0

16 02 040 Forskning och utbildning 
på forskarnivå (ramanslag)

 
0

 
66 401

 
0

 
0

 
0

 
66 401

 
66 401

 
0

001 Basresurs (ram) 0 66 401 0 0 0 66 401 66 401 0

Summa 0 525 700 0 0 0 525 700 525 700 0

Finansiella villkor

 
Personskadeförsäkringar

Maximerat 
belopp

Utnyttjat 
belopp

Universitet och högskolor får 
belasta anslagen med kostnader 
för personskadeförsäkringar för 
studenter. Kostnaderna får högst 
uppgå till 24 kr per helårsstudent.

 
 
 
 

24

 
 
 
 

5,11

Villkor för anslag 16 02 040 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (ramanslag) 001 
Basresurs (ram)

Belopp 
enligt 

reglerings-
brev

Aktuellt 
belopp

Av anslaget är 1 042 tkr beräknat 
för en förstärkning av konstnär-
lig forskning och utbildning på 
forskarnivå.

 
 
 

1 042

 
 
 

6 200

 
Anslag/ap

 
Anslagskredit

Anslagsbehållning  
som disponeras 2016

Indrag av  
anslagsbelopp

2:39 Högskolan i Borås: 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå
ap.1

 
 
 

0

 
 
 

10%

 
 
 

0

2:40 Högskolan i Borås: 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå 
ap.1

 
 

0

 
 

Allt

 
 

0
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TABELL 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)     

     
Utfall avseende perioden 2016-01-01–2016-12-31     
Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 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. 
    

 
Utb.omr.

Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
ersättn. (tkr)

HPR
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 15 17 461 344 805

Juridik 84 75 2 599 1 515 4 113

Samhällsvetenskap 1 061 943 32 711 18 946 51 656

Naturvetenskap 689 547 36 212 24 275 60 487

Teknik 1 002 854 52 681 37 876 90 557

Vård 671 600 37 529 29 077 66 607

Medicin 261 235 16 308 17 867 34 176

Undervisning 658 529 24 682 20 788 45 470

Verksamhetsförlagd utb. 404 342 21 482 17 661 39 143

Övrigt 599 447 25 290 15 322 40 612

Design 116 98 17 288 8 890 26 178

Summa 5 559 4 688 267 243 192 560 459 803
     

Takbelopp (tkr) 459 299

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 504

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

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 126 inom design. Högst får 116 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.  

BILAGA 3 REDOVISNING AV TAKBELOPP
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TABELL 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 459 299

 + ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 459 299

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 3 238

Utfall total ersättning enligt tabell 1 459 803

+ ev. ingående överproduktion 44 860

Summa (B) 507 901

Summa (A-B) 1 –48 602 
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0

– ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 0

Överproduktion

Total utgående överproduktion 48 602

– ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 2 672

Utgående överproduktion 45 930
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
 
Belopp i tkr

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

 
Totalt

 
Utbildning 

enligt uppdrag i 
regleringsbrev

Uppdragsverk-
samhet enligt 

bilaga 4  
i regleringsbrev

 
 

Forskning och utbild-
ning på forskarnivå

Uppdragsverk- 
samhet enligt  

bilaga 4  
i regleringsbrev

Verksamhetens intäkter                             Not

Intäkter av anslag 457 411 0 66 201 0 523 612

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
10 910

 
17 131

 
5 578

 
5 880

 
39 499

Intäkter av bidrag 41 5 405 0 67 881 0 73 286

Finansiella intäkter 425 8 40 2 475

Summa 474 151 17 139 139 700 5 882 636 872

Verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –333 426 –12 281 –85 977 –4 912 –436 596

Kostnader för lokaler –71 362 –614 –12 397 –99 –84 472

Övriga driftkostnader                                –75 679 –1 974 –20 792 –495 –98 940

Finansiella kostnader –717 –19 –90 –5 –831

Avskrivningar och nedskrivningar –19 542 –578 –4 748 –155 –25 023

Summa –500 726 –15 466 –124 004 –5 666 –645 862

Verksamhetsutfall –26 575 1 673 15 696 216 –8 990

Resultat från hel- och delägda företag –1 574 0 0 0 –1 574

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte 
disponeras  

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Saldo 0 0 0 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
1 888

 
0

 
200

 
0

 
2 088

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
4 378

 
0

 
2 426

 
0

 
6 804

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
133

 
0

 
5 697

 
0

 
5 830

Lämnade bidrag –6 399 0 –8 323 0 –14 722

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring                             12 –28 149 1 673 15 696 216 –10 564
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Finansiell redovisning

Redovisning av myndighetskapital m.m. 2016 (Belopp i tkr)

Belopp

A. Ackumulerat över– eller underskott (årets 
och balanserad kapitalförändring)

 
35 714

B. Årets totala kostnader 645 862

A i procent av B 5,5%

Redovisning av kapitalförändring per område 2016 (Belopp i tkr)

Verksamhet

 
 
Not

Balanserad 
kapitalföränd-

ring (A)

 
Årets kapital-

förändring (B)

 
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
243 156

 
–26 476

 
216 680

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 234 251 –28 149 206 102

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
8 905

 
1 673

 
10 578

Forskning och utbildning på forskarnivå –196 878 15 912 –180 966

Forskning och utbildning på forskarnivå –196 452 15 696 –180 756

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–426

 
216

 
–210

Summa 42 46 278 –10 564 35 714

Rensat från KronoX-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring) 
35 611 tkr, B: Årets totala kostnader 643 244 tkr och A i procent av B: 5,5%.

  

MYNDIGHETSKAPITAL
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Utfall 2016 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (Belopp i tkr)

 
 
Verksamhet

 
 
Not

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2014

Över-/ 
underskott 

2015

 
Intäkter 

2016

 
Kostnader 

2016

Över-/ 
underskott 

2016

Ack. över-/
underskott ut-
gående 2016

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –172 37 0 3 –3 –138

Yrkeshögskolan, KY m.m. 439 149 343 173 170 758

Uppdragsutbildning 6 689 1 763 16 796 15 290 1 506 9 958

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter                   38 –485 252 3 810 2 657 1 153 920

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 6 471 2 201 20 949 18 123 2 826 11 498

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –583 156 5 882 5 666 216 –211

Summering –583 156 5 882 5 666 216 –211

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –1 374 319 759 586 173 –882

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–506

 
–147

 
63

 
162

 
–99

 
–752

Upplåtande av bostadslägenhet
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH)

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering –1 880 172 822 748 74 –1 634

AVGIFTER

Finansiell redovisning
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Finansiell redovisning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetun-
derlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndigheters bok-
föring (FBF), studiedokumentationsförordningen (1993:1153) 
samt tillkommande regeringsbeslut. Högskolans redovisning 
följer god redovisnings sed enligt Ekonomistyrningsverkets 
(ESV) föreskrifter och allmänna råd till FÅB och FBF. 

Enligt regleringsbrev görs för universitet och högskolor 
undantag från bestäm melsen om redovisning mot anslag 
enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosä-
tenas räntekonton i Riksgälden ska ske i sam band med de 
månatliga utbetalningarna till res pektive lärosätes räntekonto 
i Riksgälden.

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § tredje stycket förord- 
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om 
att årsredovisningen ska innehålla redovisning av vä sentliga 
uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna uppgif-
ter enligt bilaga 6 till regleringsbrevet Väsentliga uppgifter.

Universitet och högskolor ska i samband med upprättan-
det av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifika-
tion ges av 

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

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit  
 hos Riksgälden.

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

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen enligt 2 kap 4 § förordningen 
(2000:605) andra stycket 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 verksamhet. 
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio procent 
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 
räkenskapsåret, ska myndigeten i årsredovisningen redovisa 
hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett 
underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett 
balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndig-
heten 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 verksamhet 
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 
anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräk nad 
ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras 
som anläggningstillgångar. Inventarier som har 
ett funktionellt samband med varandra ses som en 
fungerande enhet. Anläggnings tillgångar skrivs av 
linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då tillgången tas i 
bruk. Härvid til lämpas 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

VÄRDERING AV HOLDINGBOLAG 

Konsolideringen av högskolans dotterbolag Högskolan i 
Borås Holding AB sker genom kapitalandelsmetoden.

PROJEKTREDOVISNING 

Ett projekt i redovisningen definieras som en verksamhet 
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 redovisningen 
ska intäkterna överstiga 300 tkr. Projekt periodiseras 
mot upparbetade kostnader i redovisningen till dess att 
projektet avslutas och resultatavräkning sker. Fr o m 2014 
nettoredovisas samtliga projekt i balansräkningen.

REDOVISNING AV INDIREKTA KOSTNADER 

Sveriges universitets- och högskoleförbund har tagit 
fram en modell för redovisning av indirekta 
kostnader. Denna redovisningsmodell tillämpar 
Högskolan i Borås från och med 1 januari 2009. 

RESULTAT PER OMRÅDE 

Forskningsanknytning av utbildning redovisas som utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå fr o m 2014-01-01.

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 

Kostnader för hotell- och restaurangtjänster vid 
kurser och konferenser som anordnas för den egna 
personalen redovisas fr o m räkenskapsåret 2016 under 
posten övriga driftskostnader i resultaträkningen.

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER 

Fordringar är upptagna till de belopp som efter individuell 
prövning beräknas inflyta. Skulder är upptagna till de 
belopp som var kända vid brytdagen 5 januari 2017.

Donation som placerats i fonder har fr o m 
räkenskapsåret 2015 värderats till verkligt värde.

BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER 

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2016 har 
gjorts fram till 2017-01-05. Beloppsgräns för periodisering 
har 2016 höjts från 25 tkr till 30 tkr per faktura och år. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Not 1. Intäkter av anslag 2016 2015

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 459 299 448 601

Forskning och utbildning på forskarnivå 66 401 59 460

Kvalitetsbaserad resursförstärkning 0 2 691

Kvalitetsförstärkning 0 3 637

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag)

 
–2 088

 
–3 175

Summa intäkter av anslag 523 612 511 214

Not 2. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

2016 2015

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 23 011 26 491

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191)

9 383 11 746

Offentligrättsliga avgifter 766 798

Andra ersättningar 2 519 1 779

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 3 810 4 062

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

 

10

 

0

Summa 39 499 44 876

Beloppet som ingår i avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av 
utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 5 377 tkr 
mellan 2015 och 2016. Detta beror till största delen på minskade 
intäkter av uppdragsutbildning och förändrad finansiering av FoU 
Sjuhärad Välfärd.

Not 3. Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag har minskat med 3 252 tkr mellan 2015 och 2016. 
Flera projekt med stora intäkter av bidrag avslutades 2015, varför in-
täkter av bidrag har minskat 2016. I intäkter av bidrag ingår bidrag från 
Kammarkollegiet med 500 tkr för bedömning av reell kompetens.

Not 4. Finansiella intäkter 2016 2015

Ränta Riksgälden 289 159

Övriga ränteintäkter 7 20

Övriga finansiella intäkter 179 90

Summa 475 269

Finansiella intäkter har ökat med 206 tkr mellan 2015 och 2016. 
Ökningen är till största delen hänförlig till ökade ränteintäkter hos 
Riksgälden. 

Not 5. Kostnader för personal 2016 2015

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal (S–kod 4111–4119)

 
 

–288 671

 
 

–287 742

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

 
 

–8 873

 
 

–8 977

Not 6. Kostnader för lokaler 2016 2015

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

Lokalhyra –75 205 –74 853

Mediakostnad, el värme, kyla, vatten 
(som ej ingår i hyran)  –2 547 –2 546

Kostnader för reparation och underhåll av 
lokaler –818 –726

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på 
annans fastighet –13 116 –12 402

Kostnader för lokalvård –4 884 –4 509

Kostnader för bevakning –666 –324

Kostnader för larm och skalskydd –129 –319

Kostnader för lokaltillbehör och övriga 
lokalkostnader –76 –252

Kostnader för egna fastigheter 0 0

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld 
lokalvård 791 568

Summa lokalkostnader –96 650 –95 363

Area, kvm LOA vid årets utgång(exkl. 
student- och gästforskarbostäder) 54 553 53 951

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 772 1 768

Not 7. Finansiella kostnader 2016 2015

Ränta Riksgälden –535 –261

Övriga räntekostnader –46 –80

Övriga finansiella kostnader –250 –227

Summa –831 –568

Not 8. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 

Resultatet avser verksamhetsåret 2015-01-01–2015-12-31 för högsko-
lans holdingbolag. Se vidare not 18.

Not 9. Transfereringar

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

Not 10. Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

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

Not 11. Övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag

 
2016

 
2015

Erhållna medel från kommuner och landsting 4 533 0

Erhållna medel från utländska företag 236 169

Erhållna medel från stiftelser 593 436

Erhållna medel från övriga 468 136

Summa 5 830 741

Posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har ökat med 
5 089 tkr. Förändringen är till största delen hänförlig till medel från 
Västra Götalandsregionen till ett forskningssamarbete mellan Högskolan 
i Borås och Högskolan i Skövde.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Finansiell redovisning
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Not 12. Lämnade bidrag 2016 2015

Lämnade bidrag till myndigheter –5 284 –624

Lämnade bidrag till EU 0 0

Lämnade bidrag till privata företag –2 114 –3 032

Lämnade bidrag till enskilda personer –4 175 –5 218

Lämnade bidrag till Studentkåren i Borås –2 565 –2 628

Lämnade bidrag till övriga –584 –1 149

Summa –14 722 –12 651

Not 13. Årets kapitalförändring 2016 2015

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag –28 935 –22 784

 – avgifter 1 227 424

 – bidrag –441 1 493

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
–28 149

 
–20 867

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 1 673 1 949

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
1 673

 
1 949

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag 14 610 –1 422

 – avgifter 0 0

 – bidrag 1 086 13 603

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
15 696

 
12 181

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 216 156

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev

 
216

 
156

Summa årets kapitalförändring –10 564 –6 581

 
Not 14. KronoX–konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schemalägg-
nings- och lokalbokningsprogrammet KronoX. Konsortiet har per 2016-
12-31 elva lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska förvaltning 
sker av Högskolan i Borås. KronoX-konsortiet ingår i högskolans redovi-
sade myndighetskapital enligt följande specifikation:

2016 2015

Balanserad kapitalförändring 704 1 088

Kapitalförändring enligt resultaträkningen –601 –384

Summa myndighetskapital 103 704
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Finansiell redovisning

NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 15. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2016 2015

Ingående balans anskaffningsvärde 14 204 13 800

Tillkommande tillgångar 426 644

Avgående tillgångar 0 –240

Utgående balans anskaffningsvärde 14 630 14 204

Ingående balans ackumulerad avskrivning 10 164 7 836

Årets avskrivningar 2 483 2 568

Avgående tillgångar 0 –240

Utgående balans ackumulerad avskrivning 12 647 10 164

Restvärde 1 983 4 040

De två senaste åren har de tillkommande tillgångarna varit betydligt lägre 
och de avgående högre därav ett lägre restvärde.

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2016 2015

Ingående balans anskaffningsvärde 121 668 107 610

Tillkommande tillgångar 7 743 14 058

Avgående tillgångar –58 0

Utgående balans anskaffningsvärde 129 353 121 668

Ingående balans ackumulerad avskrivning 83 746 71 344

Årets avskrivningar 13 116 12 402

Avgående tillgångar –58 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 96 804 83 746

Restvärde 32 549 37 922

De tillkommande tillgångarna är betydligt lägre än tidigare och bidrar till 
ett lägre restvärde.

Not 17. Maskiner, inventarier, installationer 
m.m.

 
2016

 
2015

Ingående balans anskaffningsvärde 140 339 129 505

Tillkommande tillgångar 7 900 15 690

Avgående tillgångar –3 901 –4 856

Utgående balans anskaffningsvärde 144 338 140 339

Ingående balans ackumulerad avskrivning 105 520 100 616

Årets avskrivningar 9 425 9 466

Avgående tillgångar –3 901 –4 562

Utgående balans ackumulerad avskrivning 111 044 105 520

Restvärde 33 294 34 819

De tillkommande tillgångarna är betydligt lägre än tidigare och bidrar till 
ett lägre restvärde.

Not 18. Andelar i hel- och delägda företag

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 2015 redovisade bolaget en förlust 
på 1 574 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från 
andelar i hel- och delägda företag i resultaträkningen för 2016. Förlusten 
beror på att holdingbolaget i enlighet med god redovisningssed skrivit ner 
aktieinnehavet i Posifon AB med 1 491 tkr. Holdingbolagets dotter- och 
intresseföretag är per 2015-12-31 Inicia AB 100%, Reaction R&D Cen-
ter AB 20%, Good Solutions Sweden AB 29,73%, Posifon AB 23,4%, 
AB Initio 11,3%, Enrad AB 0,84% och Trisquel Medical AB 4,8%.

Antal Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698–1329 1 000 100

Reaction R&D Center AB,  
org nr 556658–4347

 
200

 
20

Good Solutions Sweden AB,  
org nr 556658–6649

 
6 821

 
1 320

Posifon AB, org nr 556744–3964 540 54

Not 19. Andra långfristiga värdepappersinnehav

  
Antal

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde

Robur, Fond: Premium 
Offensiv

 
609

 
81

 
146

Robur, Fond: Företags- 
obligationsfond

 
1035

 
112

 
142

Robur, Fond:  
Räntefond Kort Plus

 
1005

 
117

 
126

Summa 310 414

Fonderna har fr.o.m. 2015 värderats till verkligt värde (marknadsvärde) 
och tillhör en donation från Gunnar Ivarson (Wäst–Bygg). Den totala 
orealiserade värdeförändringen uppgår till 104 tkr. Av den är 107 tkr 
hänförlig till tidigare år och –3 tkr hänförlig till 2016.

Not 20. Kundfordringar

Kundfordringar har ökat med 3 915 tkr jämfört med föregående år på 
grund av ökad fakturering i december.

Not 21. Fordringar hos andra myndigheter

Fordringar hos andra myndigheter har ökat med 1 692 tkr. Denna ökning 
beror främst på att momsfordran har ökat, beroende på leverantörsfaktu-
ror avsende förbättringsutgifter har inkommit i december.

Not 22. Övriga kortfristiga fordringar 2016 2015

Reseförskott 0 0

Fixkassor 1 1

Diverse fordringar 0 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 1
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Not 23. Förutbetalda kostnader 2016 2015

Förutbetalda hyreskostnader 19 008 18 612

Övriga förutbetalda kostnader 6 788 5 496

Summa förutbetalda kostnader 25 796 24 108

Posten Förutbetalda kostnader har ökat med 1 688 tkr jämfört med 
föregående år, främst beroende på att flera leverantörer fakturerat vid 
olika perioder mellan åren. Förutbetald hyra har ökat med 396 tkr då 
högskolan har ökat sina lokaler med 602 kvm. 

Not 24. Upplupna bidragsintäkter 2016 2015

Bidrag från annan statlig myndighet 3 486 4 052

Icke statliga bidrag 10 507 8 273

Summa upplupna bidragsintäkter 13 993 12 325

Posten Upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 45 bidragsfinansierade projekt. 2015 bestod posten av 32 bi-
dragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör till 
projekten Re:textile II 1 786 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Väs-
tra Götalandsregionen och Sjuhärads kommunalförbund. Forskningssam-
arbete med Högskolan i Skövde inom design, textil & hållbar utveckling 
1 715 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalandsregionen, 
Smart hälsa genom textila innovationer 1 700 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Sjuhärads kommunalförbund och PERICLES 1 000 tkr (0 
tkr föregående år) finansierat av EU. De upplupna bidragsintäkterna har 
ökat jämfört med föregående år, främst beroende på att bidrag rekvireras 
i efterhand i flera större projekt.

Not 25. Övriga upplupna intäkter 2016 2015

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 229 253

Övriga upplupna intäkter 2 203 31

Summa övriga upplupna intäkter 2 432 284

Posten Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende fem avgiftsfinansierade projekt. 2015 bestod posten 
också av fem avgiftsfinansierade projekt. De största upplupna avgiftsin-
täkterna hör till projekten Starkdagen 2017 115 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av företag, kommuner och landsting och Handledning Läslyft 
2016-2017 92 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Skolverket.

Posten Övriga upplupna intäkter har ökat med 2 148 tkr mellan 2015 
och 2016. Ökningen är främst hänförlig till en kundfaktura till Västra 
Götalandsregionen som skickades 2017 men som avser 2016.

Not 26. Avräkning med statsverket 2016 2015

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats till icke ränte-
bärande flöde

 
0

 
0

Medel från räntekonto som tillförts inkomst-
titel

 
0

 
0

Skuld avseende uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 525 700 514 389

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –525 700 –514 389

Fordringar/Skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde

 
0

 
0

Not 27. Behållning räntekonto i Riksgälden 2016 2015

Behållning räntekonto i Riksgälden 103 853 117 370

Behållningen på räntekontot har minskat med 13 517 tkr. Minskningen 
beror till stor del på minskade inbetalningar 2016.

Not 28. Statskapital 2016 2015

Statskapital 3 292 5 055

Statskapitalet består av 3 292 tkr varav 3 237 tkr avser högskolans 
holdingbolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH och 55 tkr avser 
konst från Statens konstråd.

Posten Statskapital har minskat med 1 763 tkr jämfört med 2015. 
Minskningen består av negativa resultatandelar i högskolans holdingbolag.

Not 29. Resultatandelar i hel- och delägda 
företag 2016 2015

Resultatandelar i hel- och delägda företag 0 –1 638

Posten Resultatandelar i hel- och delägda företag har ökat med 1 638 
tkr jämfört med 2015. Ökningen beror på att negativa resultatandelar i 
högskolans holdingbolag har förts till posten Statskapital.

Not 30. Balanserad kapitalförändring 2016 2015

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 243 156 261 948

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 234 251 254 993

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
8 905

 
6 955

Forskning och utbildning på forskarnivå –196 878 –209 215

Forskning och utbildning på forskarnivå –196 452 –208 633

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–426

 
–582

Summa 46 278 52 733

2015-års kapitalförändring -6 581 tkr har justerats med 126 tkr som  
avser 2015-års resultat från andelar i hel- och delägda företag. Beloppet 
-6 455 tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 2016.

Not 31. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2016

 
2015

Ingående avsättning 3 226 4 364

Årets pensionskostnad 430 703

Årets pensionsutbetalningar –1 600 –1 841

Utgående avsättning 2 056 3 226

Posten har minskat med 1 170 tkr mellan 2015 och 2016. Minskningen 
beror till största delen på färre delpensionsbeslut.

Finansiell redovisning
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Not 32. Övriga avsättningar 2016 2015

Ingående balans 1 856 1 896

Årets förändring 527 –40

Ugående balans 2 383 1 856

Posten Övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för 
lokalt omställningsarbete 2 383 tkr (1 856 tkr föreg år). Av avsättning för 
lokalt omställningsarbete bedöms 850 tkr regleras under 2017.

Not 33. Lån i Riksgälden 2016 2015

Ingående balans 58 591 61 075

Under året nyupptagna lån 18 105 20 297

Årets amorteringar –22 296 –22 781

Utgående balans 54 400 58 591

Posten Lån i Riksgälden har minskat med 4 191 tkr och beror till stor 
del av att under året nyupptagna lån har minskat. Det bokförda värdet på 
anläggningstillgångar har minskat mellan 2015 och 2016.

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 75 000 75 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 54 400 58 591

Beviljad kreditram på räntekontot 0 0

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden

 
0

 
0

Not 34. Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Posten Kortfristiga skulder har ökat med 1 357 tkr. Detta beror på ökad 
momsskuld som i sin tur beror på ökad omsättning i december och ökade 
inköp av tjänster med omvänd skattskyldighet.

Not 35. Leverantörsskulder 2016 2015

Summa leverantörsskulder 22 511 15 646

Posten har ökat med 6 865 tkr mellan 2016 och 2015. Ökningen beror 
på leverantörsfakturor rörande investeringar.

Not 36. Övriga kortfristiga skulder 2016 2015

Personalens källskatt 7 097 7 315

Övriga kortfristiga skulder 121 1

Summa övriga kortfristiga skulder 7 218 7 316

Not 37. Depositioner 2016 2015

Summa depositioner 22 23

Av beloppet 22 tkr kommer 22 tkr att regleras efter mer än 12 månader.

Not 38. Upplupna kostnader 2016 2015

Upplupna löner och arvoden 13 798 14 141

Upplupna semesterlöner 15 731 15 285

Upplupna transfereringskostnader 1 543 1 838

Övriga upplupna kostnader 7 288 12 750

Summa upplupna kostnader 38 360 44 014

Posten Upplupna löner och arvoden under Upplupna kostnader består 
av periodisering av lärares planeringssaldon per 2016-12-31 9 509 tkr 
(12 843 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 2 533 
tkr (414 tkr föregående år), periodisering upphörande av anställning 
651 tkr (0 tkr föregående år), periodisering nytt löneavtal 338 tkr (0 tkr 
föregående år) och inarbetad komptid och flexsaldo per 2016-12-31 767 
tkr (828 tkr föregående år).

Posten Upplupna kostnader har minskat med 5 654 tkr. Minskningen 
avser framförallt periodisering av förbättringsutgifter 2015 där fakturor 
inkom 2016.

Not 39. Oförbrukade bidrag 2016 2015

Bidrag från annan statlig myndighet 16 072 18 703

Icke statliga bidrag 28 183 23 674

Summa oförbrukade bidrag: 44 255 42 377

Posten Oförbrukade bidrag består av saldot av 74 bidragsfinansierade 
projekt. 2015 bestod posten av 82 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten Samarbete med Borås 
Stad inom Textile Fashion Center 6 573 tkr (5 498 tkr föregående år) 
finansierat av Borås Stad, Smart Textiles Projektkansli 5 997 tkr (0 tkr 
föregående år) finansierat av Vinnova m.fl.,Smart Textiles Företagspro-
jekt 3 887 tkr (3 933 tkr föregående år) finansierat av Vinnova m.fl., 
Smart Textiles Tec Lab 3 098 tkr (3 098 tkr föregående år) finansierat av 
Vinnova mfl. och Experimentell utrustning till bygglab 1 715 tkr (2 160 
tkr föregående år) finansierat av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Dessutom 
tillhör 301 tkr en donation från Gunnar Ivarson, Wäst-Bygg (404 tkr före-
gående år) och 54 tkr en donation från Olle Engström (65 tkr föregående 
år). De oförbrukade bidragsintäkterna har ökat jämfört med 2015 främst 
beroende på att en del bidrag i stora projekt har betalats ut i förskott.

Bidrag från annan statlig myndighet förväntas tas i anspråk

inom tre månader 9 570 10 511

inom mer än tre månader till ett år 6 502 8 192

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.

Not 40. Övriga förutbetalda intäkter 2016 2015

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 9 267 10 991

Övriga förutbetalda intäkter 1 056 1 169

Summa övriga förutbetalda intäkter: 10 323 12 160

Posten Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot för 
29 avgiftsfinansierade projekt. 2015 bestod posten av 25 avgiftsfinan-
sierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten 
LL-SVA för lärare åk 7-9, 1-45 hp HT16 1 285 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Skolverket, Fö Campus Värnamo start HT16 895 tkr (0 tkr 
föregående år) finansierat av Värnamo Kommun, SVA 1-30 hp och 31-45 
hp 808 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Borås Stad, Psykiatrisk 
heldygnsvård 7,5 hp 754 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Södra 
Älvsborgs sjukhus och LL-SVA för lärare åk 4-6, 1-30 hp HT16 748 tkr 
(0 tkr föregående år) finansierat av Skolverket. 

Posten Förutbetalda avgiftsintäkter har minskat med 1 837 tkr främst 
beroende på att projekt som till exempel Nationell ledarskapsutbildning 
har avslutats under 2016.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
Not 41. Inbetalade forskningsbidrag 2016 2015

Bidrag från annan statlig myndighet 27 677 30 368

Icke statliga bidrag 42 325 39 324

Summa inbetalade forskningsbidrag 70 002 69 692

Inbetalade forskningsbidrag är i stort sett oförändrade jämfört med 2015.
  

NOTER TILL MYNDIGHETSKAPITAL
Not 42. Balanserad kapitalförändring 2016 2015

 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 235 280 257 430

 – avgifter –1 941 –2 365

 – bidrag 913 –72

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
234 252

 
254 993

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 8 905 6 955

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
8 905

 
6 955

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag –214 544 –212 144

 – avgifter 0 0

 – bidrag 18 092 3 511

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
–196 452

 
–208 633

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –427 –582

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
–427

 
–582

Kapitalförändring redovisas i enlighet med anvisningar i regleringsbrev. 
Uppdelning av årets kapitalförändring se not 13. Årets kapitalföränd-
ring 2015 -6 581 tkr har justerats med 2015-års resultat från andelar 
i hel- och delägda företag (126 tkr). Summan har förts till Balanserad 
kapitalförändring 2016.
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Utbildning och forskning 2016 2015 2014 2013 2012

Totalt antal helårsstudenter2 5 559 5 813 5 532 5 719 5 869
Kostnad per helårsstudent 90 84 83 73 72
Totalt antal helårsprestationer2 4 688 4 780 4 717 4 939 5 025
Kostnad per helårsprestation 107 102 97 84 85
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)3 35 36 30 33 31
Totalt antal nyantagna doktorander 8 6 5 4 8
– andel kvinnor 63% 100% 80% 25% 50%
– andel män 37% 0% 20% 75% 50%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 105 107 101 105 126
– andel kvinnor 62% 60% 55% 57% 55%
– andel män 38% 40% 45% 43% 45%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 45 51 55 62 67
– andel kvinnor 74% 67% 61% 63% 61%
– andel män 26% 33% 39% 37% 39%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig tid för licentiatexamen 5,9 3,6 3,9 2,6 2,6
Genomsnittlig tid för doktorsexamen 6,7 5,7 5,1 6,2 7,1
Total antal doktorsexamen 11 23 21 17 13
– andel kvinnor 55% 56% 53% 53% 55%
– andel män 45% 44% 47% 47% 45%
Totalt antal licentiatexamen 3 2 6 5 3
– andel kvinnor 67% 100% 40% 40% 100%
– andel män 33% 0% 60% 60% 0%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer4 293 310 373 359 304
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation4 443 416 346 449 495
Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 582 582 574 582 608
– varav andel kvinnor 61% 59% 59% 58% 58%
– varav andel män 39% 41% 41% 42% 42%
Medelantalet anställda 738 723 714 681 688
– varav andel kvinnor 61% 59% 59% 58% 58%
– varav andel män 39% 41% 41% 42% 42%
Totalt antal lärare (årsarb.) 332 334 327 326 338
– varav andel kvinnor 53% 53% 54% 52% 53%
– varav andel män 47% 47% 46% 48% 47%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 183 180 169 171 155
– varav andel kvinnor 48% 46% 46% 46% 44%
– varav andel män 52% 54% 54% 51% 56%
Antal professorer (årsarb.) 30 31 32 32 31
– varav andel kvinnor 36% 34% 32% 24% 25%
– varav andel män 64% 66% 68% 76% 75%
Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 637 633 615 586 578
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 491 492 485 467 470
– andel anslag (%) 93% 92% 90% 92% 91%
– andel externa intäkter (%) 7% 8% 10% 8% 9%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 146 141 130 120 108
– andel anslag (%) 45% 42% 43% 45% 49%
– andel externa intäkter (%) 55% 58% 57% 55% 51%
Kostnader totalt (mnkr) 646 639 613 604 598
– andel personal 68% 68% 67% 67% 67%
– andel lokaler 13% 13% 14% 13% 13%
Lokalkostnader5 per kvm (kr) 1 772 1 768 1 796 1 711 1 693
– andel av justerade totala kostnader (%) 15% 15% 15% 15% 14%
Balansomslutning (mnkr) 236 248 233 235 244
– varav oförbrukade bidrag 44 42 39 39 34
– varav årets kapitalförändring –11 –7 2 –19 –22
– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 39 50 56 54 73
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 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
3 Exkl. beställd utbildning.
4 Högskolan i Borås har bytt publikationsdatabas varför data för 2016 inte är jämförbara med tidigare år.
5 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till

rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).

VÄSENTLIGA UPPGIFTER1
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