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Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning på vetenskaplig 
grund, med ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga meto
der med utgångspunkt från problem och frågeställningar formulerade av 
professionerna. Vårt ideal är ett nära samspel med verksamma i närings
liv, kulturliv och offentlig verksamhet. Ett samspel som stödjer våra sam
arbetspartners i deras verksamhetsutveckling och som berikar utbildning 
och forskning. 

Vi har under 2014 noterat en rad bekräftelser på att vår utbildning 
är konkurrenskraftig. Vi har ett gott söktryck till våra utbildnings
program. Vi tillhör de lärosäten i landet med breda utbildnings
uppdrag som har flest förstahandssökande per antagen student. 

Vår lärarutbildning har för tredje gången blivit utsedd till landets 
bästa lärarutbildning av tidigare studenter. Vi har erhållit bedömningen  
mycket hög kvalitet på tre av de 13 utbildningar som utvärderats av 
Universitetskanslers ämbetet och som vi fick besked om under det gång
na året. 

En övergripande inriktning för, och förhållningssätt till, vår 
verksam het är att sätta studentens lärande i centrum. Ett led i detta är 
utvecklingen av högskolepedagogik. Ett annat är att öka utbildningens 
forskningsanknytning. 

Vi har uttryckt ambitionen att öka forskningens omfattning i måttet  
60:40, det vill säga vi strävar mot en relation med 60 procent utbild

ning och 40 procent forskning. Idag är relationen 80:20. Det handlar 
om en god balans mellan utbildning och forskning där gränser mellan 
utbildning och forskning är utsuddade. 

Det är en lång väg att gå till att nå 60:40 och det kräver system
förändringar med ökade statliga basanslag till högskolor. Men vi kan 
göra mycket själva genom att intensifiera arbetet med att erhålla  extern 
forskningsfinansiering. 2014 noterar vi en ökning med 13 procent och 
en relation mellan extern forskningsfinansiering och det  statliga bas
anslaget för forskning som är drygt 1,3. Det är en glädjande utveckling 
och bekräftelse på god kvalitet på forskningsverksamheten.

En naturlig förlängning av filosofin att ta utgångspunkt i problem
ställningar i praktiken är att i utbildning och forskning ta sig an de 
 stora samhälleliga utmaningar som kravet på hållbar utveckling inne
bär. 

Under året har högskolans inriktning mot ett fokus på hållbar
het förstärkts. Kurser som utmärks av hållbarhet har diplomerats, 
forsknings projekt kring hållbarhet formulerats och genomförts, och 
seminarieverksamhet med inriktning mot att beskriva, förklara och 
förstå innebörden av hållbarhet har bedrivits. Vi anlägger ett helhets
perspektiv på hållbarhet med utgångspunkt från Brundtlandrappor
tens tre aspekter. 

En manifestation för hållbarhet under året var genomförandet 

Rektor har ordet
Vår huvuduppgift är att ge våra studenter en bra utbildning som leder till arbete  
och som förbereder för en framgångsrik fortsatt utveckling inom det valda yrket.  
Förtrogenhet med teori, yrkesfärdigheter, förståelse för helheter och ett kritiskt  
tänkande är kvaliteter som vi vill att studenterna ska ha med sig när de lämnar  
högskolan. Vi sammanfattar vårt uppdrag i Vetenskap för profession. 
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av Days of Knowledge, ett samarrange mang med Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad. Det blev en mycket givande dag 
som genomsyrades av genomsyrades av aktiviteter med hållbarhet i 
 fokus. Dagen var inledningen på en tradition att årligen genomföra 
en Days of Knowledge. 

Benämningen Days of Knowledge är inspirerat av namnet på den 
fantastiska skulptur som är placerad framför Textile Fashion Center 
på vårt campus. Skulpturen avtäcktes i samband med stadens formella 
invigning av Textile Fashion Center, ett mycket lyckat arrangemang 
och en manifestation av kunskapsstaden Borås. Skulpturen är gjord av 
Jaume Plensa och benämns House of Knowledge. 

En annan särskild händelse under året som måste framhållas är 
vår och professorsinstallation och doktorspromotion. Det var första 
gången som Högskolan i Borås promoverade doktorer som en följd 
av att vi numera har tillstånd att utfärda doktorsexamen inom tre av 
högskolans sex utbildnings och forskningsområden. Denna högtid
liga ceremoni var en bekräftelse på den förändring som det innebär att 
ha möjlighet att att examinera på forskarnivå. 

Vi har nu etablerat kompletta akademiska miljöer med god och stor 
utvecklingspotential. I början av maj kommer nu årligen en akade
misk högtid att genomföras med professorsinstallation och doktors
promotion. 

2014 har varit ett framgångsrikt år och samtidigt mycket speciellt. 
Den nya organisationen, som beslutades av styrelsen i november 2013, 
med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd har under årets suc
cessivt införts. 

Organisationsindelningen inom akademierna och verksamhets
stödet har utformats, chefer till akademierna, de nya sektionerna och 
avdelningarna har rekryterats och tillträtt. Dessutom har förändringar 

av stödsystem genomförts. Vi har nu en ny organisation på plats som 
ger förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling av högskolans 
verksamhet. 

Det gäller att ta tillvara de möjligheter som organisationsstrukturen 
innebär och erbjuder i form av nya samverkansformer, större utbild
nings och forskningsmiljöer och effektiva processer. Vi har en struktur 
som passar för de förutsättningar som råder och som stödjer visionen 
att bli det tredje universitetet i Västsverige. 

Det har varit och är mödosamt att bryta upp och förändra en struk
tur som funnits i många år, min klara uppfattning är att det har varit 
värt mödan. En uppfattning som jag hoppas att studenter och med
arbetare delar. 

Jag vill med den förhoppningen avsluta med att tacka alla studenter 
och medarbetare för engagemang och goda insatser under 2014. 

Björn Brorström
rektor, högskolan i borås



6

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014

I samband med högskolans implementering av den nya organisations
strukturen har även studentkåren anpassat sin verksamhet och gått 
från sex stycken sektioner till tre, en för vardera akademi på högskolan. 
I och med denna sammanslagning har samtliga engagerade som verkar 
för att studenterna vid lärosätet kunnat känna en bättre sammanhåll
ning, ökad drivkraft och bättre studentrepresentation. 

Utbildningsuppdraget
Studentkårens primära uppgift är att bedriva utbildningsbevakning vil
ket bland annat innebär att se till att högskolans utbildningar bedrivs 
på ett rättssäkert sätt och även vara med i utvecklingen för att göra dem 
ännu bättre. 

Förutom inkomna studentärenden inom utbildning har en hög
aktuell fråga under året varit arbetet med anonyma tentor som tagits 
upp i samband med det fortsatta arbetet för en rättssäker examination. 
Studentkåren är mycket glada för att Högskolan i Borås utbildningar  
erhållit många positiva utlåtanden från Universitetskanslersämbetet och 
ser fram emot att se vad arbetet kring det nya förslaget på utvär derings
system inom forskarutbildningarna, som gick ut på remiss i december 
2014, innebär.

Studentkåren har även varit delaktig i framtagandet av högskolans 
nya vision: att bli det tredje universitetet i Västsverige. Högskolan vill 
skapa mer kompletta akademiska miljöer, bland annat genom att sätta 
studentens lärande i centrum samt stärka forskningen i samband med 
målsättningen 60:40. Även om en viss oro finns för det stora fokus som 
ligger på forskningen är studentkåren samtidigt trygg med att visionen 
även utlovar att grundutbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt. 

Studenten och hälsan i fokus
2014 är året där studentkåren såg en vändning av antalet medlems
skap. Ända sedan kårobligatoriets avskaffande har antalet medlemmar 
dalat fram till hösten 2014, då medlemsantalet varit 100 stycken fler 
än föregående år. 

Det utökade samarbete som studentkåren har med högskolan 
inom det studiesociala området, utanför utbildningsuppdraget, har 
visat sig mycket positivt under året. I och med detta, högskolans 
omorga nisation och studentkårens sammanslagning av sektioner, har 
engagemanget ökat och erfarenheter delats. Framförallt har tidigare 
studentstyrelse vid den gamla Institutionen Textil högskolan delat med 
sig av sina kunskaper om hur de förstått och riktat sin verksamhet 
utefter studenternas behov vilket genererat medverkan från en större 
studentgrupp. 

2014 har för Studentkåren i Borås varit ett år med studentens hälsa 
i fokus. Som ett led i detta arbete var det för studentkåren en själv
klarhet att ställa sig bakom och driva Sveriges Förenade Studentkårers 
kampanj #Heltsjukt med inriktningen förbättrad sjukförsäkring för 
studenter. 

Studentkåren hoppas att det fortsatta utvecklingsarbetet innebär en 
starkare högskola men också att arbetet med att knyta forskningen till 
grundutbildningen och studentens lärande i centrum fortsätter. 

Studentkåren har under föregående år haft en viktig roll i utformningen av den nya 
organisationsstrukturen inom högskolan, både genom studentrepresentation och 
som remissinstans. Genom att studentkåren haft möjligheten att vara med och 
påverka medför detta att studentkåren ställer sig bakom det organisationsförslag 
som högskolans styrelse beslutade om.

Alina Berg
ordförande, studentkåren i borås

En ny start och fortsatt utvecklingsarbete
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Det finns 37 råd och nämnder på högskolan 

som har studentrepresentation. I dessa sitter 

51 studentrepresentanter. I de 10 olika 

studentföreningarna aktiverar sig 464 studenter.
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Professorsinstallation och doktorspromotion 
Under 2014 var det premiär för professorsinstallation och doktors
promotion vid Hög skolan i Borås. Två nya professorer insta llerades och 
högskolan höll sin första doktorspromotion inom forskarutbildnings
ämnena resursåtervinning, biblioteks och informationsvetenskap samt 
textilt management.

Prestigefylld projekt inom Horisont 2020
Under året har högskolan beviljats medel ur EU:s nya ramprogram 
för forskning, Horisont 2020. Med 35 miljoner i totalbudget kom
mer EUprojektet ArcInTex att koordineras av forskare vid Textilhög
skolan. EUkommissionen har beviljat högskolan medel för att driva 
en internationell forskarskola i form av ett så kallat European Training 
Network. Programmet är ett av de mest konkurrensutsatta inom Marie 
SkłodowskaCurie Actions och ger 15 doktorander från olika länder 
och discipliner möjlighet att genomgå en unik tvärdisciplinär forskar
utbildning inom arkitekturtextilinteraktionsdesign.

Fler designplatser
I regleringsbrev för 2015 erhöll Högskolan i Borås ytterligare 50 
 designplatser. Att hög skolan i Borås fortsättningsvis kan avräkna 116 
designplatser är mycket positivt då de nya platserna säkerställer en 
fortsatt utveckling av Högskolan i Borås verksamhet inom den textila 
miljön, som inte enbart är den mest framstående i Sverige, utan även 
en av Europas främsta. 

Ny organisation
För att ytterligare stärka Högskolan i Borås utveckling mot kom pletta 
miljöer inom utbildning och forskning samt skapa förutsättningar att 
utvecklas till det tredje universitetet i Västsverige, genomfördes  under 
2014 en omor ganisation. Resultatet är att verksamheten numera 
 bedrivs vid tre akademier och med ett samlat verksamhetsstöd. 

House of Knowledge till campus
En åtta meter hög skulptur, designad av världskände Jaume Plensa, 
blev en självklarhet i stadsbilden på högskolans campus utan för Textile 
Fashion Center. Verket är den största donationen av en enskild skulp
tur någonsin i Sverige.

Premiär för Days of Knowledge
En tradition för att fira utbildning och forskning tog sin början. Temat 
för det allra första Days of Knowledge var hållbarhet. Maria Wetter
strand inledde dagen med en föresläsning. Den fortsatte sedan med en 
pitchtävling, diplomering och bidragsutdelning för hållbarhetsarbete i 
kurser och bidragsutdelning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Days of Knowledge är början på ett långsiktigt samarbete med 
Sparbanks stiftelsen Sjuhärad som sedan 1998 har investerat över 70 
miljoner kronor i högskolans forskning.

Hållbarhet i fokus när Kronprinsessan besöker högskolan
En gul klänning, forskarcafé med fyra forskare och en glimt av fram
tidens handel. I november besökte Kronprinsessan Victoria Högskolan 
i Borås. Besöket gick under temat hållbarhet.

2014 – året i korthet

7

ÅRET I SIFFROR1

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 615,3 586,3 577,6

  – varav externa intäkter 120,8 101,8 92,9

Verksamhetsutfall 2,1 -18,9 -21,9

Myndighetskapital 51,3 49,5 67,5

Antal helårsstudenter (HST) 5  768 5  896 6  042

Antal helårsprestationer (HPR) 4  881 5  077 5  155

Antal avlagda examina 2  255 2  347 2  028

Antal disputationer 21 17 13

Medeltalet anställda 714 681 690

Antal professorer 53 522 483

Antal doktorander 68 78 82

Andel disputerade 51 % 50 % 50 %

1 Individbaserad statistik fördelat på kön redovisas under respektive avsnitt.
2 Från och med 2014 räknas befattningskategorin biträdande professor som 
professor.
3 Korrigerat i jämförelse med årsredovisningen 2013.
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Högskolan i Borås bedriver utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskning och ut bildning på forskar
nivå. Lärosätet har ett unikt utbildnings  
och forskningsut bud med universitets
kvaliteter. 

Högskolan i Borås utbildning och 
forskning kännetecknas av en ömsesidighet 
mellan vetenskap och kvalificerat yrkes liv. 
Genom denna kunskapsintegration gene
reras nya perspektiv inom utbildning och 
forskning samt yrkesliv. 

Högskolan i Borås arbete med att inte
grera perspektiv från akademi och omvärld 
– förena idé och praktik – utgör ett viktigt 
bidrag till att öka mångfalden och stärka 
kvaliteten i det nationella forsknings och 
utbildningssystemet. 

Kompletta miljöer 
För att ytterligare stärka Högskolan i Bor
ås utveckling mot kompletta miljöer inom 
utbildning och forskning samt skapa förut
sättningar att utvecklas till det tredje uni
versitetet i Västsverige, genomfördes under 
2014 en omorganisation. Omorganisa
tionen innebär att verksamheten numera 
bedrivs vid tre akademier och med ett sam
lat verksamhetsstöd. 

Huvuddelen av utbildning och forsk
ning vid högskolan kännetecknas av att 
den är ämnesövergripande och spänner 
över flera traditionella akademiska kun
skapsfält. Vid samtliga akademier inrättas 
ett akademi råd med extern ordförande och 
externa ledamöter från relevanta profes
sioner samt pro gramråd med externa leda
möter från be rörda yrkesområden. 

Samlat campus
I samband med att Textilhögskolan under 
2013 flyttade in i nya lokaler i kvarteret 
Simonsland skapade Högskolan i Borås ett 
unikt campus beläget mitt i city. I Simons
land finns också Textile Fashion Center; ett 
kreativt centrum för vetenskap, kultur, inn
ovation och affärsverksamhet som stödjer 
högskolans verksamhet inom främst textil 
och mode men även inom andra områden. 

Lokalerna och Textilhögskolans unika 
maskinpark erbjuder en enastående miljö 
för utbildning, konstnärligt utvecklings
arbete och forskning. Genom sitt centrala 
läge, samt att det i anslutning till campus 
uppförts ett antal nybyggda studentlägen
heter, bidrar Högskolan i Borås med nästan 
13  000 studenter till en levande och attrak
tiv stadsmiljö. 

Väl utnyttjat bibliotek 
Inom campus utgör bibliotek en samlad 
studiemiljö för högskolans studenter, lärare 
och forskare. Verksamheten består dels av 
kvalificerad informationsförsörjning och 
dels av ett antal studentstödjande verksam
heter. 

Högskolans moderna och rymliga bib
liotekslokaler utgör genom sin yta och sina 
tjänster en samlad och väl utnyttjad resurs. 
Biblioteket har öppet under veckans alla 
dagar och även allmänheten är välkommen.

Tack vare ett nationellt samarbete och 
genom ett systematiskt arbete med att 
bygga upp aktuella och väl avvägda sam
lingar kan högskolans bibliotek erbjuda 
informations resurser som ligger i nivå med 
universitetsbiblioteken inom högskolans 
forsknings och utbildningsområden.

Högskolan i korthet
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Verksamhetsidé 

Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt granska samhällelig ut
veckling. Problematisering är vår styrka. Teori och praktik ser vi som 
sammanflätade perspektiv som berikar varandra och som tillsammans 
ger kvalitet i utbildning och forskning. Professionernas mångfacette
rade problem stödjer ett flervetenskapligt förhållningssätt, där det är 
naturligt att arbeta ämnesöverskridande.

Vår tids stora frågor ställer akademin inför många utmaningar och 
skapar härigenom incitament för innovativt tänkande och vetenskaplig 
kreativitet. Högskolan i Borås verkar för framväxten av ett hållbart 
samhälle, i ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk mening, som 
baseras på individuellt och kollektivt ansvarstagande. Den flerveten
skapliga ansats som är utmärkande för Högskolan i Borås lämpar sig 
väl för dagens komplexa hållbarhetsfrågor. Högskolan i Borås verksam
hetsidé och strategier för säkerställande av relevans och kvalitet ska
par en bas för att attrahera studenter och för att rekrytera pedagogiskt 
skickliga och vetenskapligt kompetenta medarbetare. Inom priori
terade områden är högskolan nationellt ledande och internationellt 
erkänd. För att kunna förverkliga visionen ska högskolan:

• Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska utveckla en lärandemiljö 
utifrån aktuell forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forsk
ningsanknuten 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 uttrycker vi i termer av 60:40, det vill 
säga att andelen utbildning ska vara 60 procent av den totala verk
samheten och andelen forskning 40 procent. I dag är andelen forsk
ning 20 procent och vi måste öka den i förhållande till utbildningen. 
Samtidigt gäller att utbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt.

• Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samtliga områ
den ska vi erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå och 
forskarnivå. Målet är att det inom alla områden finns forsknings
program och välutvecklade samarbeten med andra läro säten och 
 organisationer.

Genom den medvetna profileringen av verksamheten har Högskolan i 
Borås utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt och internationellt 
framstående områden. Detta har till dags dato resulterat i att Högsko
lan i Borås erhållit fyra examensrättigheter på forskarutbildningsnivå, 
varav en inom det konstnärliga området. Högskolan i Borås är ett av 

endast tre lärosäten i Sverige som har rätt att utfärda konstnärlig exa
men på forskarnivå. 

Högskolans många utbildningar på avancerad nivå är rekryterings
bas för lärosätets forskarutbildningar. För att bibehålla och på sikt 
 ytterligare förstärka Högskolan i Borås position ska lärosätets forsk
ning och utbildning hålla fortsatt hög kvalitet med en uttalad avsikt 
att öka forskningsverksamheten. 

Genom att positionera sig som en partner i Västsverige bidrar 
Högskolan i Borås till att vara en drivande kraft i samhällsutveckling
en. Utgångspunkten för en innovativ miljö är för Högskolan i Borås 
 förtroende och relationer mellan olika aktörer: forskare, studenter, an
vändare och entreprenörer, i kombination med flervetenskaplighet och 
integration. Exempel på innovativa miljöer som utvecklats är Smart 
Textiles och Waste Recovery.

Det tredje universitetet i Västsverige
Högskolan i Borås har sitt ursprung i den textila näringen, i det textila 
kulturarvet och i bibliotekarieutbildningen. Vi blev en sammanhållen 
högskola 1977. Vi är stolta över det vi uppnått, men vi vill nå längre. 
Högskolan i Borås ska, utifrån den position lärosätet har idag, vara ak
tiv och offensiv i förändringen av strukturen för högre utbildning och 
forskning. Vi vill bygga vidare på den gynnsamma utveckling vi har 
och är beredda att ta ansvar för att skapa en mer effektiv och långsiktigt 
hållbar lärosätesstruktur i Västsverige. I regionen behövs ytterligare ett 
universitet som kompletterar universiteten i Göteborg. 

Ett tredje universitet i Västsverige är inte bara en regional ange
lägenhet utan betyder också mycket för växtkraft och innovation i hela 
Sverige. Högskolan i Borås profilering med kompletta miljöer och 
spets gör att vi även i ett internationellt perspektiv har alla förutsätt
ningar att vara ledande inom ett antal områden. 

Genom att ett sådant lärosäte erhåller generella och konstnärliga 
examensrättigheter och universitetsstatus, skapas förutsättningar att 
bygga ett nytt starkt och långsiktigt hållbart västsvenskt universitet, 
baserat på sammanslagningar, omfördelningar av resurser och verk
samheter inom regionen. 

Verksamhetsidén för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbildning och 
forskning i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Vi benämner 
det Vetenskap för profession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett 
ömsesidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och ansvar. 
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Y-Graft, ett textilt, stickat blodkärl med unik design  
ska förbättra livskvaliteten för hjärt- och kärlsjuka.  
Ett företagsprojekt inom Smart Textiles med Y-Graft AB. 
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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 
syste matiska kvalitetsarbetet är högskolans styrmodell med verksam
hetsplaner och verksamhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger 
mellan ledning och verksamhet, nämndernas uppföljningar av befint
liga utbildningar, samt kurs och programutvärderingar.  Till detta till
kommer arbetet med att förbereda, genomföra och följa upp de exter
na granskningar av utbildningars och kursers kvalitet som initieras av 
Universitetskanslersämbetet. 

Under året har ett kvalitetsråd med uppdraget att råda rektor i kva
litetsfrågor inrättats. En lokal granskning av 26 av högskolans utbild
ningar på grund och avancerad nivå har färdigställts och resulterat i 
fastställda handlingsplaner för kvalitetsutveckling. Bland de granskade 
utbildningarna fanns kurser i högskolepedagogik för högskolans lärare.  
En uppföljning av samtliga forskarutbildningar vid högskolan har på
börjats under 2014. 

Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar
Under 2014 har Universitetskanslersämbetet avslutat den resultat baserade 
granskningen av utbildningars kvalitet som har pågått mellan 2011 och 
2014. Under 2014 har bedömningar för sjuksköterske utbildningen, 
barnmorskeutbildningen och specialistsjuksköterske utbildningar, ut
bildningar som leder till konstnärliga examen i textil och modedesign 
samt utbildningar inom ämnena biblioteks och informationsvetenskap 
och pedagogiskt arbete inkommit. 

Åtta granskade examina bedömdes hålla hög kvalitet, två bedöm
des ha bristande kvalitet och tre examina fick omdömet ”mycket hög 
kvalitet”. Ett intensivt kvalitetsarbete har genomförts för att åtgärda 
de examina som under 2013 och 2014 bedömts ha bristande kvalitet. 

Åtgärdsbeskrivningar för tre examina har lämnats in till Universitets
kanslersämbetet. En fristående kurs, som granskats av Universitets
kanslers ämbetet under 2014 inom ramen för granskning av kurser som 
inte omfattas av kursfordringarna för någon examen, har bedömts upp
fylla högskolelagens krav. 

Kvalitetsarbete

För ett progressivt lärosäte med höga ambitioner, som Högskolan i Borås, 
är det en självklarhet att kvalitet och kvalitetsarbete av verksamheten 
ständigt står i fokus. 2014 har präglats av ett intensivt arbete med att 
förbereda och följa upp Universitetskanslersämbetets granskningar av 
utbildningars kvalitet, samtidigt som organisationen kring högskolans  
eget kvalitetsarbete har utvecklats.
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Högskolan har följt det utvecklingsarbete som Utbildningsdeparte
mentet och Universitetskanslersämbetet har utfört under 2014. Det har 
bland annat resulterat i en påbörjad egen granskning av högskolans fors
karutbildningar som ligger i linje med kommande externa granskningar.

Studentbarometer och alumnstudie
Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet genomför Högskolan 
i Borås årligen en studentbarometer bland nuvarande studenter samt 
en alumnundersökning bland tidigare studenter. Resultaten av alumn
undersökningen för 2014 visar att det fortsatt finns en hög etable
ringsgrad för alumner som har läst vid högskolan och att alumnerna 
genomgående är nöjda med Högskolan i Borås och den utbildning de 
genomgått. Samtidigt visar undersökningarna på områden där utveck
lingsarbete behöver fokuseras. 

Studentinflytande
Studentkåren i Borås är den studentsammanslutning som vid Högsko

lan i Borås har haft ställning som studentkår vid lärosätet också under 
2014. Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka och medverka 
i utvecklingen av högskolans utbildningar och forskning samt studen
ternas praktiska förutsättningar för studier vid Högskolan i Borås. 

Studentkåren i Borås har under året haft studentrepresentation i 
samtliga beslutande och beredande organ vid Högskolan i Borås. Av 
samtliga studentkårsrepresentanter i beslutande och beredande organ 
var 57 procent kvinnor och 43 procent män under 2014, vilket inte 
riktigt återspeglar studentpopulationen vid Högskolan i Borås där 
kvinnorna utgör cirka 75 procent. I jämförelse med 2013 är student
kårsrepresentationen i stort sett oförändrad. 

Efter kårobligatoriets avskaffande har Högskolan i Borås ett tyd
ligare ansvar för studiesociala frågor såsom information till studenter, 
mottagande av studenter och arbetsmarknadskontakter under studie
tiden. För att bibehålla och vidareutveckla studentinflytandet har 
högskolan avtalat med Studentkåren i Borås om ett samarbete i dessa 
frågor.

Jaume Plenas åtta meter höga skulptur ”House of Knowledge”  
är placerad på högskolans campus. Skulpturen föreställer en 
människa uppbyggd av virvlande bokstäver.
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Hållbar utveckling

Systematiskt hållbarhetsarbete
Högskolans miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 
14001 och det systematiska arbetet inkluderar integrering av hållbar 
utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Under hösten genomfördes 
en extern revision med mycket goda resultat, vilket innebar att miljö
ledningssystemet omcertifierades för en ny treårsperiod. De externa 
 revisorerna noterade en positiv utveckling inom alla målområden och 
ett stort engagemang för hållbarhetsarbetet bland högskolans med
arbetare. Högskolan är också ett av de universitet/högskolor som rankas 
högst vid Naturvårdsverkets årliga granskning av miljölednings arbetet, 
vilket visar på ett väl fungerande systematiskt hållbarhetsarbete.

Det systematiska hållbarhetsarbetet med att samla in och följa upp 
data, upprätta handlingsplaner, utföra internrevisioner och övervaka 
att miljöledningssystemet – rutiner, dokument och lagkrav – uppfyller 
kraven enligt ISO 14001 och är väl utvecklat och integrerat i verksam
heten. Ansvariga för det systematiska arbetet finns på såväl lednings
nivå som vid akademierna och verksamhetsstödet. Ledningen ansvarar 
för att ta fram nya hållbarhetsmål och att i förankring med verksam
heten driva utvecklingen. Som stöd för det strategiska arbetet finns ett 
Hållbarhetsråd, med rektor som ordförande. I rådet ingår ledamöter 
från verksamheten, en studentrepresentant och externa ledamöter. 

  
Utbildning 
Inom utbildningen har integrationen av hållbar utveckling ökat i linje 
med uppsatta mål; kurser har diplomerats och examensarbeten med ett 
integrerat hållbarhetsperspektiv har bedömts och premierats. Under 
hösten startades också en ny magisterutbildning i hållbart samhälls
byggande.

Det har varit möjligt att ansöka om projektmedel för vidare
utveckling av tidigare diplomerade kurser.  Högskolans bedömargrupp 
har kvalitetsgranskat projektansökningar, kurser och uppsatser utifrån 
fastställda kriterier.  Bedömnings och diplomeringsprocessen är ett 
exempel på hur arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbild
ningen kan drivas på ett systematiskt och kvalitativt sätt. Under hösten 
genomfördes Days of Knowledge i samarrangemang med Sparbanks
stiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Temat var hållbar utveck
ling och diplom och stipendier delades ut till kurser, bästa magister
uppsats och bästa projektansökningar.

Det preliminära resultatet av den årligen genomförda student
barometern visar att en ökad andel av studenterna, från 85 procent till 
drygt 90 procent, anser att det är viktigt med en integration av hållbar 
utveckling i utbildning och forskning. Hälften av studenterna anger 

att hållbar utveckling som begrepp diskuterats inom ramen för utbild
ningen. Resultatet av undersökningen visar att ett fortsatt systematiskt 
förbättringsarbete är nödvändig för att nå målet om att alla studenter 
som avslutar sin utbildning under år 2016 ska ha reflekterat kring håll
bar utveckling i sin utbildning.  

Forskning
Forskningen inom hållbar utveckling utgör en betydelsefull och suc
cessivt ökande andel av forskningsverksamheten främst genom forsk
ningsmiljöerna resursåtervinning och textil materialteknik. Hållbar 
stadsutveckling är ett flervetenskapligt samverkansprojekt mellan fors
kare på högskolan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås 
Stad kring en planerad utbyggnad av stadsdelen Norrby, med koppling 
till såväl utbildning som forskning. Textilhögskolan medverkar också i 
utvecklandet av ett miljöindex för kläder och skor. Indexet tas fram av 
Sustainable Apparel Coalition (SAC), en sammanslutning av världens 
största kläd och sportföretag, i vilken Högskolan i Borås är medlem.

Antalet inrapporterade publikationer inom hållbar utveckling har 
minskat något jämfört med 2013, från 312 till 293, men utgör relativt 
sett en hög andel (drygt 50 procent) av det totala antalet inrapportera
de publikationer. Inrapporteringen är ett led i processen att identifiera 
och följa upp den forskning som bedrivs på akademinivå inom hållbar 
utveckling.  

Högskolan som ett framtida ”Sustainable University” har tagits 
upp till diskussion och en modell för att utveckla högskolan i riktning 
mot att bli det ”hållbara universitetet” har tagits fram där hållbarhets
integrationen i forskningen fokuseras som en viktig förutsättning för 
integrationen i övrigt. 

I samverkan med Borås Stad genomfördes i september en större 
textilkonferens Re:textile – vägen mot slutna kretslopp för textilier med 
medverkan från forskare på högskolan. Under höstens evenemang Days 
of Knowledge lyftes högskolans forskning inom hållbar utveckling fram 
och forskningsbidrag delades ut till lovande forskare inom området. 

Samverkan 
Under året har högskolan varit engagerad i olika samverkans och sam
arbetsprojekt bland annat inom Hållbar stadsutveckling och genom 
ett aktivt samarbete med Borås Stad kring evenemang kring hållbar 
utveckling. Samarbete med CSR Västsverige, Miljöbron och Sven 
 Eriksonsgymnasiet är ytterligare exempel. Högskolan har också ett 
 aktivt samarbete med fastighetsägare och Borås Miljöförvaltning kring 
främst energieffektivisering och avfallshantering.   

Högskolan ser det som en strategiskt viktig fråga att integrera hållbar utveckling i 
verksamheten; i utbildning, i forskning, i samverkan och på campus. Utbildning och 
forskning ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och ett led i detta är en prioritering av 
flervetenskaplig forskning och diplomering av kurser med ett integrerat hållbarhetsperspektiv.
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Högskolan medverkar i flera projekt inom ramen för Västra Göta
lands klimatstrategi, varav ett som ansvarig för en överenskommelse 
på temat ”Klimatsmart livsstil – Studenter som klimatambassadörer”.  
Överenskommelsen utgör en del av det systematiska förbättrings
arbetet inom målområdet klimatpåverkan och syftet är dels en 
 minskad klimatpåverkan på campus, dels en ökad samverkan mellan 
studenter för att påverka till förändrade attityder och beteenden hos 
unga människor i linje med en klimatsmart livsstil.

Seminarieserien på temat ”För och emot – hållbarhetsdilemman i 
vardagen och i samhällsdebatten”, har fortsatt under året med  debatter 
kring bland annat ”Sustainable University” och innebörden av en 
hållbar stadsutveckling utifrån ett ekologiskt perspektiv respektive ett 
socialt inkluderande perspektiv. Seminarierna bidrar till en proble
matisering och kunskapsutveckling inom betydelsefulla samhälleliga 
frågeställningar. 

Campus – klimatpåverkan och resursanvändning 
Måluppfyllelsen gällande den direkta miljöaspekten energi är tillfreds
ställande. Energiförbrukningen per m2 har minskat med knappt 1,4 
procent under året, att jämföra med uppsatt mål om en minskning 
med fyra procent totalt för den treåriga målperioden. Den totala 
energi förbrukningen har dock ökat något, delvis föranlett av om
byggnation och ökade drifttider. De fastigheter som högskolan hyr är 
mycket energieffektiva och använder nästan uteslutande förnyelsebar 
energi.

Koldioxidutsläppen (KgCO2/åa) från tjänsteresor, som relativt sett 
är betydande, har under året ökat med 1,7 procent, ett resultat som 
avviker från det förväntade målet för perioden 2014–2016 om en 
minskning med totalt fem procent. Resultatet beror främst på ett ökat 
antal korta flygsträckor i form av mellanlandningar.  Positivt är dock 
att antalet flyg resor med slutdestination mindre än 50 mil fortsätter 
att minska. 

En annan orsak till det ökade koldioxidutsläppet är att utsläppet 
från bilresande ökat med sex procent. Resultatet bryter en flerårig 
positiv trend och ger en indikation på behovet av en tydligare kom
munikation och en översyn av rutiner kring högskolans riktlinjer för 
tjänsteresor. Gällande målet att effektivisera resursanvändningen kan 
konstateras att mängden brännbart avfall har minskat med 2,6 procent 
och pappersförbrukningen har gått ned med 8 procent under året.

 

 

TJÄNSTERESOR OCH ÖVRIGA TRANSPORTER KgCO2

PER ÅRSARBETSKRAFT

2014 2013 2012

Flygresor under 50 mil 67,3 57,5 63,0

Flygresor över 50 mil 474,7 478,8 506,2

Bilresor 90,4 85,5 83,1

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

Totalt 632,4 621,8 652,3

ENERGIANVÄNDNING kwh/m2

2014 2013 2012

Verksamhetsel 49,0 53,2 56,5

Övrig energianvändning 95,1 92,6 92,9

Totalt 144,1 145,8 149,4
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Kompetensförsörjning

Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för en 
fortsatt utveckling av verksamheten i linje med högskolans strate
gier. Genom kompetensutveckling och strategiska rekryteringar ska
par Högskolan i Borås förutsättningar för att bedriva utbildning och 
forskning med fortsatt hög kvalitet. Till stöd för lärarnas och forskar
nas kompetensutveckling, och för att skapa en kreativ och attraktiv 
arbets miljö, använder Högskolan i Borås ett egenutvecklat ITstöd för 
planering, redovisning och uppföljning av lärarnas arbetstid. 

Kompetensutveckling
En viktig grund för god utbildningskvalitet är lärarnas engagemang 
och förmåga att skapa miljöer som stimulerar och entusiasmerar stu
denterna i deras lärande. Genom olika former av kompetensutveckling 
ska lärare ges goda förutsättningar för att bedriva undervisning som 
svarar mot studenternas behov. Lärarskicklighet innebär också att ha 
insikt om, och förståelse för, de varierande sätt på vilka studenterna 
utvecklar kunskap. För att upprätthålla god utbildningskvalitet vid 
lärosätet erbjuds lärarna olika former av pedagogisk kompetensut
veckling. Exempelvis har Högskolan i Borås valt att för en tillsvidare
anställning behålla kravet på genomgången högskolepedagogisk kurs 
trots att kravet tagits bort från Högskoleförordningen. Under 2014 har 
tio med arbetare genomgått den högskolepedagogiska kursen. Därmed 
har cirka 30 procent av den undervisande och forskande personalen 
formellt läst kursen. 

Högskolan arbetar aktivt för att stärka de prioriterade områdena 
genom olika former av kompetensutveckling. Sedan ett antal år har 
forskare erbjudits anställning som postdoktor. 2014 innehar åtta per
soner olika typer av meriteringsanställningar och antalet docenter, som 
inte innehar en anställning som professor, uppgick till 31 personer.  

Att Högskolan i Borås satsning på att kvalitetssäkra utbildning och 
forskning genom att kompetensutveckla lärarna har varit framgångsrik 
visar sig av att andelen professorer och lektorer inom lärarkåren ökat 
under de senaste tre åren. Ökningen har resulterat i att andelen dispu
terade legat på en stabil nivå och att drygt hälften av lärarkåren idag 
är disputerad. Detta trots att Högskolan i Borås bedriver en relativt 
omfattande utbildning och forskning inom det konstnärliga området. 
Ett område där forskarutbildningarna på nationell nivå fortfarande är 
under utveckling och där antalet disputerade generellt sett är lågt.

Högskolan arbetar kontinuerligt med att stärka lärosätets chefer i 
deras ledarskap. Under 2014 har organisationsutvecklingen medfört 
att chefsstrukturen vid högskolan förändrats. Då rekryteringen av 
 chefer i den nya strukturen var klar först i slutet av året var utbildnings
insatserna riktat till chefer något färre jämfört med tidigare år. Där
emot har en utbildningsinsats i arbetsmiljö genomförts under året i 

syfte att stärka cheferna i arbetet med organisationsutvecklingen. 
Därutöver har arbetet med att säkerställa en fortsatt hög kris

beredskap fortsatt och utvecklats under året. Högskolan erbjuder år
ligen medarbetare att genomgå utbildning i brandskydd, förvaltnings
rätt och ITverktyg. 

Utvecklingen av högskolans interna kursutbud har fortsatt och 
samarbete sker både internt och externt för att erbjuda medarbetarna 
så bra kompetensutveckling som möjligt.

Rekryteringar
Antalet nyanställda lärare har ökat något jämfört med föregående år. 
De flesta nyrekryteringarna består av adjunkter men jämfört med före
gående år har högskolan rekryterat en ökad andel lektorer. Orsaken är 
en fortsatt hög medelålder bland adjunkter och lektorer där rekrytering
arna till stor del syftar till kompetensväxling. Av de nyanställda profes
sorerna utgör antalet kvinnor som anställts sedan år 2012 50 procent. 

Högskolan i Borås har därmed goda förutsättningar att nå regering
ens mål om att minst 41 procent av de professorer som anställs under 
2012–2015 ska vara kvinnor.

Högskolan i Borås ska vara en attraktiv arbetsgivare kännetecknad av  
ansvarsfullt medarbetarskap, gott ledarskap, delaktighet, utvecklingsmöjligheter 
och likabehandling. 

50%
av de nyanställda professorerna som 

anställts sedan år 2012 är kvinnor.
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ANTAL ANSTÄLLDA OCH ANDEL DISPUTERADE PER LÄRARKATEGORI

2014 2013 2012

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Professorer 53 100% 521 98% 48 100%

Lektorer 142 97% 137 97% 137 97%

Meriteringsanställningar 8 100% 7 100% 1 100%

Adjunkter 188 6% 196 7% 198 5%

Annan undervisande/forskande personal 29 20% 33 27% 31 45%

Totalt 420 51% 425 49% 415 50%

ANTAL NYANSTÄLLDA LÄRARE PER BEFATTNINGSKATEGORI INKLUSIVE DOKTORANDER

2014 2013 2012

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 1 2 1 2 3 1

Lektorer 5 4 4 2 4 2

Meriteringsanställningar 1 1 1 1 - -

Adjunkter 15 2 22 - 12 6

Doktorander 4 1 1 3 4 4

Annan undervisande/forskande personal 5 6 1 5 4 2

Totalt 31 16 30 13 27 15

Antal nyanställda

2014

2013

30

13

2012

Kvinnor

Män

16

31

27

15

1 Från och med 2014 räknas befattningskategorin biträdande professor som professor.

Kayode Adekunle är forskare inom polymerteknologi, ett område inom vilket man bedriver projekt med mål att utveckla miljömässigt hållbara 
plaster, textila fibrer och fiberkompositer.
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Antalet anställda, i form av helårsarbetskrafter, vid Högskolan i Borås 
var i stort sett oförändrat 2014 i jämförelse med föregående år. Anled
ningen är att Högskolan i Borås, till följd av att regeringens satsning 
på tillfälliga platser upphörde, successivt anpassat utbildningsverksam
heten till ett lägre uppdrag. Mot denna bakgrund har antalet adjunk
ter minskat i jämförelse med tidigare år. Samtidigt har motsvarande 
anpassning skett inom den administrativa personalen där restriktivitet  
rått i samband med pågående organisationsutveckling. Sammantaget 
har det resulterat i att andelen undervisande och forskande personal 
samt doktorander, mätt i antalet helårsarbetskrafter, verksamma inom 
utbildning och forskning, varit konstant under perioden (67 procent). 

Lika villkor
Arbetet med lika villkor ingår i högskolans kvalitetsarbete som inne
bär att systematiskt bedriva och utveckla verksamheten. Högskolans 
verksamhet utvecklas genom möten mellan människor med olika bak
grunder, kunskaper och erfarenheter. Det ger upphov till en mång
fald av tankar och idéer vilket höjer kvaliteten i såväl forskning som 
utbildning. Högskolan i Borås arbetar systematiskt med att förbättra 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Myndig heten 
för delaktighet mäter varje år myndigheternas tillgänglighet. Även 
2014 låg högskolan i topp bland myndigheter och var högst rankad 
bland alla högskolor och universitet.

 Under 2014 har utbildningsinsatser inom lika villkorsområdet 

riktat till medarbetare genomförts under olika former. Bland annat 
 erbjöds en utbildning i bemötande och likabehandlingsfrågor med 
 fokus på studenter med funktionsnedsättning. Vidare ingick lika vill
kor i introduktionsdagarna för nyanställd personal och lika villkor 
behandlades vid flera kurstillfällen i den högskolepedagogiska grund
kursen.

Könsfördelning
Sedan ett flertal år tillbaka uppfyller Högskolan i Borås sin målsätt
ning för könsfördelning sett till samtliga anställda och för antalet lärare 
på aggregerad nivå. Bland flertalet av lärarkategorierna råder fortsatt 
obalans. Exempelvis är andelen män i majoritet bland professorer och 
inom området resursåtervinning, medan övriga kategorier och områ
den uppvisar en hög andel kvinnor. Inom övriga personalkategorier 
råder en ojämn könsfördelning med en majoritet av män bland den 
tekniska personalen samt motsvarande kvinnodominans inom admi
nistrativ och bibliotekspersonal.

Precis som i fjol är könsfördelningen gällande ledningsuppdrag 
jämn då rektor, prorektor och en akademichef är män och två akademi
chefer och förvaltningschefen är kvinnor. Fördelningen mellan könen 
gällande andra ledningsuppdrag är också jämn med något fler kvinnor 
än män. I samband med organisationsutvecklingen har högskolans 
ledningsstruktur genomgått en övergripande förändring vilket försvå
rar jämförelser mot tidigare år för övriga ledningsuppdrag.  

Sjukfrånvaron vid lärosätet ökar 2014 jämfört med 2013. Den största 
ökningen syns inom åldersgruppen 30–49 år och den största ande
len långtidssjukskrivningar finns fortfarande i gruppen kvinnor. En 
minskning kan dock utrönas i åldergruppen 0–29 år vilket är posi
tivt. Generellt sett är sjukfrånvaron vid högskolan fortfarande låg, men 
före byggande insatser har satts in för att stoppa den ökning som skett 
de senaste åren. 

En bakomliggande orsak kan vara att den organisationsutveckling 
som högskolan just nu genomgår kan medföra viss oro bland med
arbetarna. Högskolan i Borås arbetar därför aktivt med att förebygga 
sjukskrivningar och för att sjukskrivna medarbetare ska kunna återgå 
i arbete. 

Exempelvis pågår sedan några år ett samarbete med företagshälso
vården för att belysa doktorandernas situation i syfte att förebygga 
sjukfrånvaron bland en grupp där risken för sjukskrivningar är stor. 

         

SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ARBETSTID/KÖN1 

2014 2013 2012

Män 1,7 % 1,1 % 0,8 %

Kvinnor 4,3 % 4,4 % 4,2 %

Totalt 3,2 % 3,0 % 2,8 %

SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ARBETSTID/ÅLDER1 

Ålder 2014 2013 2012

> 49 3,4 % 3,3 % 2,6 %

30–49 3,3 % 3,0 % 2,9 %

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

Totalt 3,2 % 3,0 % 2,8 %

1 Under 2014 har högskolan kvalitetssäkrat redovisningen av personalstatistik.  
Detta har fått till konsekvens att sjukfrånvaron reviderats för samtliga år i tabellen.

Antal anställda
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MEDARBETARE

2014 2013 2012

Lärare Helårs
arbetskrafter

Medeltalet 
anställda1

Helårsarbets-
krafter

Medeltalet 
anställda

Helårs-
arbetskrafter

Medeltalet 
anställda

Professorer 32 53 32 47 32 48

Lektorer 120 142 116 134 113 131

Meriteringsanställningar 7 8 6 7 1 1

Adjunkter 145 188 150 172 161 179

Annan undervisande/forskande personal 23 29 22 35 31 42

Totalt 327 420 326 395 338 401

Övrig personal

Doktorander/Amanuenser 55 68 62 67 67 70

Teknisk personal 35 39 35 37 37 37

Administrativ personal 140 167 139 161 147 161

Bibliotekspersonal 17 20 20 21 19 21

Totalt 247 294 256 286 270 289

Summa anställda 574 714 582 681 608 690

1 Under 2014 har högskolan sett över redovisningen av personalstatistik. Detta har fått till konsekvens att medarbetare med parallella  
anställningar vid högskolan räknas flera gånger i redovisningen av medeltalet anställda för 2014. Rensat för antalet medarbetare med  
parallella anställningar uppgår medeltalet anställda till 683 för 2014.

KÖNSFÖRDELNING

2014 2013 2012

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 32 % 68 % 24 % 76 % 26 % 74 %

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

Meriteringsanställningar 77 % 23 % 62 % 38 % 0 % 100 %

Adjunkter 63 % 37 % 58 % 42 % 58 % 42 %

Annan undervisande/forskande personal 52 % 48 % 52 % 48 % 56 % 44 %

Totalt 54 % 46 % 52 % 48 % 53 % 47 %

Övrig personal

Doktorander/Amanuenser 61 % 39 % 63 % 37 % 61 % 39 %

Teknisk personal 23 % 77 % 22 % 78 % 24 % 76 %

Administrativ personal 80 % 20 % 78 % 22 % 78 % 22 %

Bibliotekspersonal 85 % 15 % 84 % 16 % 85 % 15 %

Totalt 70 % 30 % 67 % 33 % 68 % 32 %

Summa anställda 59 % 41 % 59 % 41 % 59 % 41 %
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Profilering  
och dimensionering

Utbildningarna koncentreras till i huvudsak sex prioriterade områden 
där utbildningsutbudet baseras på treåriga programutbildningar på 
grundläggande nivå och påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå:

• Biblioteks och informationsvetenskap
• Handel och IT
• Hållbar vårdutveckling
• Pedagogiskt arbete
• Resursåtervinning och ingenjörsutbildningar
• Textil och mode

Högskolan i Borås tillhandahåller utbildning från grundnivå till 
 utbildning på avancerad nivå inom samtliga områden samt innehar 
rättig heter att utfärda masterexamen inom fem av dessa. Samtliga 
 utbildningar utmärks av väl utvecklade kontakter med respektive 
 profession och av anknytning till forskning inom respektive fält. 

Som ett komplement till programutbildningarna finns inom 

respek tive prioriterat område ett utbud av fristående kurser. Kurserna 
ger fördjupning och breddning av studenternas kunskaper samt speg
lar idealet om ett livslångt lärande. Utbudet av fristående kurser med
verkar också till att högskolan kan möta nya målgrupper som tidigare 
inte sökt sig till högre utbildning. 

Högskolan i Borås systematiska profilerings och kvalitetsarbete har 
resulterat i att lärosätet har en stark och stabil position i det svenska 
högskolelandskapet. De nationella utbildningsutvärderingarna har visat 
att flertalet av ämnes och programutbildningarna håller god kvalitet. 
Samtidigt har högskolan ett kontinuerligt behov av att kvalitetsutveckla 
verksamheten för att kunna erbjuda studenterna utbildning av mycket 
hög kvalitet inom samtliga områden. Lärosätets utbildningar är efter
frågade och söktrycket ligger stabilt på en hög nivå inom samtliga prio
riterade områden. 

Det välutvecklade samarbetet med professionerna och ett utbud 
som domineras av efterfrågade programutbildningar medför att stu
denterna är attraktiva på arbetsmarknaden, med en god anställnings 

Utbildning vid Högskolan i Borås präglas av öppenhet och en internationell miljö. 
Högskolan är nationellt profilerad med stark regional förankring. Utöver att förse det 
regionala arbetslivet med kvalificerad arbetskraft finns utbildningar där högskolan 
är den nationellt ledande aktören. En tydlig och profilerad utbildningsstrategi leder 
till att högskolans utbildningar ständigt utvecklas med hög kvalitet i fokus. 
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 484,6 466,6 469,6

Intäkter av anslag 437,7 429,9 429,1

Externa intäkter 46,3 35,8 38,7

Verksamhetsutfall 0,7 22,7 20,6

Antal helårsstudenter (HST) 5  768 5  896 6  042

Antal helårsprestationer (HPR) 4  881 5  077 5  155

Prestationsgrad 85% 86% 85%

Kostnad per HST 84 75 74

Kostnad per HPR 99 87 87

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 13%

Antal avlagda examina 2  255 2  347 2  028

   – varav andel kvinnor 74% 72% 76%

   – varav andel män 26% 28% 24%

och användbarhet. Ovanstående har lett till att utbildningsverksam
heten vid Högskolan i Borås utvecklats starkt, även under de år då 
högskolesektorn som helhet kännetecknades av en vikande trend 
 gällande efterfrågan på högre utbildning. 2014 utgör inget undantag. 

I enlighet med Högskolan i Borås långsiktiga planering minskades 
antalet studenter till följd av att regeringens satsning på tillfälliga plat
ser 2010–2011 upphörde. För att anpassa utbildningsverksamheten 
till ett minskat uppdrag har Högskolan i Borås prioriterat program
utbildningar och minskat utbudet av fristående kurser. 

Under 2014 bestod högskolans totala utbildningsutbud av 81 pro
gramutbildningar och 139 fristående kurser. I jämförelse med före
gående år är det en marginell minskning av antalet program men en 
ökning av antalet fristående kurser med 18 procent. Trots ökningen 
av fristående kurser jämfört med 2013 har Högskolan i Borås minskat 
utbudet av antalet fristående kurser med mer än hälften sedan 2011. 

Antalet studenter som läste en programutbildning ökade med en 
procentenhet till 88 procent och antalet som studerade på Högskolan 

i Borås campus är oförändrat jämfört med föregående år (89 procent). 
Noterbart är att merparten av distansstudenterna vid Högskolan i 
Borås (75 procent) läser inom Biblioteks och informationsvetenskap 
och Textil och mode, områden där högskolan har ett nationellt ansvar 
och är nationellt rekryterande. På avancerad nivå erbjuder högskolan 
14 magister respektive 17 masterprogram vilket motsvarar en ök
ning med totalt 35 procent av antalet program på avancerad nivå och   
55 procent av antalet program på master nivå jämfört med 2013. 

Eftersom ett attraktivt utbud av magister och masterprogram utgör 
en viktig rekryteringsbas för lärosätets forskarutbildningar är det gläd
jande att andelen studenter på avancerad nivå är oförändrad jämfört 
med 2013. Detta motsvarar en ökning på en procentenhet i jämförelse 
med 2012 då andelen sjönk efter införandet av studieavgifter för stu
denter utanför EES och Schweiz. Sammantaget visar ovanstående att 
Högskolan i Borås profilering och dimensionering varit framgångsrik, 
vilket medför att lärosätet når takbeloppet samt redovisar en fortsatt 
stabil ekonomisk utveckling under 2014.
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Lika villkor

Lika villkor innefattar att främja mångfald, jämställdhet och tillänglig
het och är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättig
heter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan.  Hög
skolan i Borås strävar efter att skapa lika villkor för studenter genom 
inkluderande undervisning och mångfald bland studenter ska ses, för
stås och tillvaratas. Under 2014 granskade Diskrimineringsombuds
mannen samtliga 48 högskolor och universitets likabehandlingsarbete. 

Högskolan i Borås var en av de 19 högskolor som till fullo upp
fyllde Diskrimineringslagens krav. 2014 permanentades projektet 
Snacka om studenträtt som startade föregående år. Projektet innebär att 
högskolans studentombudsman och handläggaren för studenträttsliga 
frågor tillsammans har dropin verksamhet för att diskutera studenters 
frågor samt ge stöd vid behov. Projektet utvärderades och resultatet 
visade på mycket positiva omdömen vilket alltså fick till följd att hög
skolan valde att fortsätta verksamheten.  

Majoritet kvinnliga studenter 
I syfte att studentsammansättningen vid Högskolan i Borås ska spegla 
befolkningen avseende lika villkor har högskolan under åren försökt 
åstadkomma en jämnare könsfördelning. Genom att utveckla utbild
ningar som attraherar underrepresenterat kön, samt genom mentor
skap och olika former av punktinsatser har högskolan åstadkommit en 
jämnare könsfördelning inom vissa utbildningar. Under 2014 ökade 
antalet kvinnor och andelen kvinnliga studenter utgör tre fjärdede
lar av studentpopulationen vid Högskolan i Borås. En förklaring är 
att högskolans utbildningsutbud i hög grad vänder sig mot en yrkes
utövning inom traditionellt kvinnodominerade sektorer, men den 
höga andelen kvinnliga studenter speglar även en nationell och inter
nationell trend inom högre utbildning.

En annan strakt bidragande orsak är att Högskolan i Borås inom 
ramen för ett minskat takbelopp erhållit ett utökat uppdrag inom 
 lärar och vårdutbildningarna.  Eftersom dessa utbildningar, som av 
tradition attraherar en majoritet av kvinnliga studenter numera utgör 
en större andel av Högskolan i Borås utbildningsverksamhet har det 
medfört att andelen kvinnliga studenter ökat. Den ökade andelen 
kvinnliga studenter får till följd att högskolans redovisning av utbild
ning på grundnivå och avancerad nivå präglas av en hög andel kvinn
liga studenter inom samtliga områden. 

Breddat deltagande 
Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångs
rikt arbete med breddat deltagande i högre utbildning. Genom att 

tillgänglig göra akademiska studier för breda grupper i samhället har 
Högskolan i Borås lyckats väl med rekryteringen av studenter från 
studie ovana miljöer. Under en rad år har Högskolan i Borås exempel
vis haft en högre andel studenter med utländsk bakgrund och studen
ter från arbetar hem än riksgenomsnittet. Detta får särskild betydelse 
då när regionen har en låg andel individer med examen från högre 
 utbildning. 

Att Högskolan i Borås har varit lyckosam i arbetet med rekryte
ring ur olika åldersgrupper indikerar även att Högskolan i Borås ut
bildningsutbud svarar mot professionernas behov av fortbildning och 
kompetensutveckling.

Flexibel studiegång
Som ett led i Högskolan i Borås vilja att ta ett aktivt ansvar för 
kompetens utveckling och fortbildning inom ramen för ett livslångt 
lärande, erbjuder högskolan ett flertal kurser och programutbildningar 
som möjliggör en mer flexibel studiegång. Högskolan i Borås distans
utbildningar vänder sig i första hand till studenter inom de områden 
där högskolan har ett nationellt ansvar. Inom såväl Biblioteks och 
 informationsvetenskap som Textil och mode, men även inom Hållbar 
vårdutveckling, erbjuder högskolan ett brett utbud av distansutbild
ningar. 

Användandet av flexibla arbetsformer inom hela utbildningsverk
samheten har ökat vid Högskolan i Borås. Alltfler campus utbildningar 
inkluderar digitala inslag i undervisningen, vilket i hög grad medger en 
mer flexibel studiegång. Högskolan har inlett ett samarbete med Univer
sity of the Highlands and Islands i Skottland, för att ytterligare utveckla 
studenters möjligheter till flexibel studiegång och flexibelt lärande.

ÅLDERSSTRUKTUR

Kategori
Antal 

individer

Andel 
individer 

2014

Andel 
individer 

2013

Andel 
individer 

2012

Kvinnor under 25 3  382 27 % 26 % 27 %

Kvinnor 25–34 3  071 25 % 25 % 24 %

Kvinnor över 34 2  893 23 % 23 % 22 %

Män under 25 1  504 12 % 12 % 12 %

Män 25–34 1  131 9 % 9 % 10 %

Män över 34 510 4 % 5 % 5 %

Totalt 12 491 100 % 100 % 100 %

Högskolan i Borås arbetar för att studenter och sökande ska ha lika möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, 
kulturell eller religiös bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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DISTANSUTBILDNING

2014 2013 2012

Helårsstudenter 631 698 807

Helårsprestationer 434 483 491

Prestationsgrad 69 % 69 % 61 %

KÖNSFÖRDELNING STUDENTER TOTALT (%)

2014 2013 2012
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Uppdrag enligt regleringsbrev

I jämförelse med 2012 har dock antalet antagna studenter på framför
allt fristående kurs minskat drastiskt. Detta är resultatet av att Hög
skolan i Borås anpassat utbildningsverksamheten utifrån ett minskat 
uppdrag från regeringen.     

I jämförelse med föregående år minskade antalet sökande och för
stahandssökande till såväl programutbildningar som fristående kurs vid 
Högskolan i Borås. Trots minskningen redovisar Högskolan i Borås  ett 
fortsatt högt söktryck till höstterminens programutbildningar 2014. 
Den fortsatt stabila efterfrågan på Högskolan i Borås utbildningar 
 befäster högskolans position som ett attraktivt och eftersökt lärosäte för 
regionala, nationella och internationella studenter. 

Prestationer
För 2014 redovisar Högskolan i Borås ett utfall av antalet helårs
studenter och helårsprestationer på 5  532 respektive 4  717. Prestatio
nen innebär att Högskolan i Borås använder tidigare överproduktion 
för att nå regeringens ersättningstak för utbildning, det så kallade tak
beloppet, 2014. Den enskilt största orsaken till att högskolan behöver 
använda tidigare överproduktion är att högskolan de tre senaste åren 
genomfört en planerad minskning av utbildningsvolymen. En annan 
bidragande orsak är att läsårsindelningen vid ingenjörsutbildningarna 
ändrats från och med 2014. Detta har medfört att drygt 50 helårs
studenter och deras prestationer redovisas först 2015. 

För att genomföra en nödvändig anpassning av utbildning s
volymen har Högskolan i Borås prioriterat programutbildningar. Då 
prestationsgraden generellt sett är väsentligt högre inom program
utbildningar har denna prioritering medfört att prestationsgraden 
 legat på en hög nivå de tre senaste åren. 

Antalet helårsstudenter som varit registrerade på kurser höst
terminen 2013 och som inte tagit några poäng på dessa under läsåret 
2013/2014 uppgick till 326. Om antalet helårsstudenter korrigeras för 
underkända studenter, godkända och underkända inresande utbytes
studenter samt studenter som anmält sent avbrott minskar antalet 
inaktiva helårsstudenter till 218. Detta är i stort sett oförändrat jäm
fört med antalet helårsstudenter som var registrerade på kurser höst
terminen 2012 och som inte tagit några poäng på dessa under läsåret 
2012/2013

UTBILDNING ENLIGT REGLERINGSBREV

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 454,3 445,6 446,2

Intäkter av anslag 437,7 429,9 429,1

Externa intäkter 16,0 14,8 15,4

Verksamhetsutfall -2,9 28,6 19,8

Antal helårsstudenter (HST) 5  532 5 719 5  869

Antal helårsprestationer (HPR) 4  717 4 939 5  025

Prestationsgrad 85% 86% 86%

Kostnad per HST 83 73 72

Kostnad per HPR 97 84 85

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 13%

Antal avlagda examina 2  255 2  347 2  028

   – varav andel kvinnor 74% 72% 76%

   – varav andel män 26% 28% 24%

Såväl antalet sökande som antalet antagna studenter till högre utbildning vid 
svenska lärosäten ökade 2014 jämfört med 2013. I likhet med den nationella 
trenden ökade antalet antagna studenter vid Högskolan i Borås 2014 i jämförelse 
med 2013.
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Helårsstudenter

Helårsprestationer

HST, HPR & PRESTATIONSGRAD 

2014 2013 2012

Helårsstudenter 5  532 5 719 5  869

Helårsprestationer 4  717 4 939 5  025

Prestationsgrad 85 % 86 % 86 %
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Examina
Högskolan i Borås intar, i förhållande till samtliga högskolor och nya 
universitet, en stabil topplacering avseende antalet utfärdade exa mina. 
En förklaring till detta är att Högskolan i Borås utbildningsutbud 
främst består av programutbildningar som leder till examen. För 2014 
redovisar Högskolan i Borås en minskning av det totala antalet exami
na. Minskningen har skett på grundnivå och förklaras i huvudsak med 
att studenter under 2013 tagit ut examen i samband med att examens
rätten upphört för äldre examina.  

Efter att ha minskat när studieavgifter för studenter från länder utan
för EES och Schweiz infördes ökar antalet examina på avancerad nivå för 
andra året i rad. Speciellt glädjande är detta då utbildningarna på avan
cerad nivå utgör en viktig rekryteringsbas till Högskolan i Borås utbild
ningar på forskarnivå. På såväl grundnivå som avancerad nivå speglar 
andelen kvinnliga studenter högskolans totala student population.

AVLAGDA EXAMINA 

2014 2013 2012

Generella examina grundnivå 1  066 1  211 969

Yrkesexamina på grundnivå 584 586 530

Summa examina grundnivå 1  669 1  814 1  515

Generella examina avancerad nivå 333 325 347

Yrkesexamina på avancerad nivå 239 203 162

Summa examina avancerad nivå 586 533 513

Totalt antal examina 2  255 2  347 2  028

AVLAGDA EXAMINA GRUNDNIVÅ

2014 2013 2012

K=Kvinnor  /  M=Män K M K M K M

Högskoleexamen 72 37 125 87 116 38

Kandidatexamen 733 224 744 255 640 175

Konstnärlig  
kandidatexamen 12 7 16 1 12 4

Högskoleingenjörsexamen 70 97 67 102 52 50

Sjuksköterskeexamen 145 15 133 27 161 30

Lärarexamen 247 10 235 22 218 19

Totalt 1  279 390 1 320 494 1 199 316

AVLAGDA EXAMINA AVANCERAD NIVÅ

2014 2013 2012

K=Kvinnor  /  M=Män K M K M K M

Magisterexamen 195 82 194 77 206 89

Masterexamen 37 19 31 23 19 33

Konstnärlig masterexamen 11 3 5 0 4 0

Specialistsjuksköterske-
examen 88 43 77 35 74 24

Barnmorskeexamen 22 0 17 0 20 0

Civilekonomexamen 37 36 40 27 20 18

Lärarexamen 10 3 7 0 5 1

Totalt 400 186 371 162 348 165
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Högskoleingenjörs och sjuksköterskeutbildning 
För att svara mot arbetsmarknadsbehovet inom ingenjörs och vård
yrkena fördelade regeringen i budgetpropositionen för 2013 resurser 
för en tvåårig satsning på utbyggnad av läkar, tandläkar, sjuksköter
ske och ingenjörsutbildning. I regleringsbrevet för 2013 erhöll Hög
skolan i Borås 10 nybörjarplatser till högskoleingenjörsutbildningen 
respektive 50 nybörjarplatser till sjuksköterskeutbildningen för 2013 
och 2014. 

Inom högskoleingenjörsutbildningen ökar antalet program
nybörjare under hela perioden och antalet examina och HST ökar 
jämfört med 2012. I realiteten ökar antalet HST även för 2014 då 
förändringen av läsårsindelningen vid ingenjörsutbildningarna med
fört en minskning av antalet HST 2014 med drygt 50 helårsstudenter. 
 Antalet nybörjarstudenter inom sjuksköterskeutbildningen 2014 inne
bär att Högskolan i Borås svarat mot regeringens uppdrag. 

För att kunna erbjuda verksamhetsförlagd utbildning till samtliga 
studenter inleddes ökningen av antalet nybörjare på sjuksköterske
utbildningen redan under 2012. Detta medför att i jämförelse med 
2011 har antalet programnybörjare på sjuksköterskeutbildningen ökat 
med drygt 50 studenter. 

DIMENSIONERING INGENJÖRS, SJUKSKÖTERSKE OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

2014 2013 2012

nybörjare HST examina nybörjare HST examina nybörjare HST examina

Högskoleingenjör 331 648 167 279 689 169 259 675 102

Sjuksköterska 262 535 160 255 583 160 273 545 191

Specialistsjuksköterska 133 140 131 153 143 112 144 134 98

257
lärare tog examen under 2014. 
Det var lika många som under 

2013 och 20 fler än 2012. 



28

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014

U
TB

ILD
N

IN
G

 PÅ
 G

R
U

N
D

N
IVÅ

 O
C

H
 AVA

N
C

E
R

A
D

 N
IVÅ

Uppdragsutbildning
Högskolan i Borås profil ska återspeglas i ambitionen att vara en 
 ledande aktör inom vidareutbildning av individer som är väl etablerade 
på arbetsmarknaden. Detta sker genom ett utbud som riktar sig mot 
offentlig, privat och ideell verksamhet, i form av såväl fristående kurser 
som professionsorienterade uppdragsutbildningar. Högskolan i Borås 
utbud av uppdragsutbildningar riktar sig främst mot yrkesarbetande i 
närområdet, men flera utbildningar ges på distans, vilket betyder att 
de geografiska gränserna vidgas. Högskolan i Borås erbjuder uppdrags
utbildningar inom samtliga prioriterade områden och utbildningarna 
ges både i form av poäng och icke poänggivande utbildningar. Ett 
 exempel är den ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer som 
högskolan ger på uppdrag av Socialstyrelsen. Utbildningen ges med 
flexibla undervisningsformer och är en satsning för att stärka och ut
veckla kompetensen hos enhetschefer och ledare i äldreomsorgen inom 
Region syd med deltagare från hela södra Sverige.

Sedan några år tillbaka sker merparten av Högskolan i Borås upp
dragsutbildningar inom lärarutbildningsområdet till följd av det på
gående reformarbetet inom svenskt skolväsende. Sedan 2013 har de 
poänggivande uppdragsutbildningarna inom ramen för Lärarlyftet 
minskat på grund av att det statliga stödet till kommunerna mins
kat och att osäkerhet kring lärarlegitimationen medfört sjunkande 
deltagarantal. Minskningen inom lärarutbildningarna kompenserades 
av uppdraget att genomföra ledarskapsutbildning för äldreomsorgens 
chefer. Uppdraget ledde till att antalet helårsstudenter i poänggivande 
uppdragsutbildning 2014 ökade jämfört med 2013. 

Sett till omfattningen av uppdragsutbildningen utgör lärarutbild
ningen fortfarande en stabil och betydande verksamhet. Under 2014 

visar lärarutbildningsområdet en i stort sett oförändrad verksamhet 
samtidigt som vårdutbildningsområdet ökat kraftigt. Ökningen inom 
vårdutbildningsområdet medförde att omfattningen av uppdrags
utbildningen ökade med 45 procent jämfört med 2013. Orsaken till 
ökningen är den nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgen 
som Högskolan i Borås utför på uppdrag åt Socialstyrelsen. Sam tidigt 
som omsättningen och antalet studenter i den poänggivande upp
dragsutbildningen ökade var kostnadsbilden för verksamhetsgrenen 
relativt oförändrad jämfört med 2013. Detta innebär att kostnaden 
per helårsstudent och helårsprestation minskade jämfört med 2013.

Överskott uppdragsutbildning 
Mot bakgrund av de stora förändringar som införandet av den nya 
lärarutbildningen medfört de senaste åren, samtidigt som tidigare ut
bildningar inom området fasas ut, har Högskolan i Borås använt det 
ackumulerade överskottet för att möta de kostnader som uppstått till 
följd av dessa omstruktureringar. Under året har dock några projekt 
inom lärarutbildningsområdet och högskolans uppdragsutbildningar 
inom fastighetsmäklarutbildning avslutats med överskott. Detta har 
medfört att högskolans ackumulerade överskott inom uppdragsverk
samheten återigen ökar och överstiger 10 procent av den avgifts belagda 
verksamheten. Överskottet är till största delen hänförbart till utbild
ningar inom lärarområdet och högskolan kommer att använda det för 
att möta ökade kostnader till följd av behov av kompetensutveckling, 
nya undervisningsformer samt undervisning på fler orter.

UPPDRAGSUTBILDNING 

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 30,4 21,0 23,4

Externa intäkter 30,4 21,0 23,4

Verksamhetsutfall 3,4 -5,9 0,8

Antal helårsstudenter (HST) 231 177 173

Antal helårsprestationer (HPR) 161 138 130

Prestationsgrad 70 % 78 % 75 %

Kostnad per HST 117 152 131

Kostnad per HPR 168 195 174

POÄNGGIVANDE UPPDRAGSUTBILDNING

2014 2013 2012

Helårsstudenter 231 177 173

Helårsprestationer 161 138 130

Prestationsgrad 70 % 78 % 75 %

Helårsstudenter Helårsprestationer

250

200

150

100

50

0
2010 2011 2012 2013 2014



29

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014

Högskolan i Borås verksamhet inom utbildning på grundnivå och avan
cerad nivå finansieras med statliga anslag och medel från externa finan
siärer. Anslagsintäkterna fördelas av regeringen i regleringsbrev i form av 
ett ersättningstak, så kallat takbelopp, och kvalitetsbaserad resursfördel
ning medan de externa intäkterna i huvudsak erhålls för uppdragsutbild
ning. Den kvalitetsbaserade tilldelningen kräver ingen motprestation 
men takbeloppet avräknas mot prestationer i form av antagna studenter 
och deras prestationer. Ersättningen till olika utbildningar varierar och 
för att nå takbeloppet förutsätts Högskolan i Borås genomföra verksam
het på en bestämd nivå inom sina olika utbildningar. 

För 2014 redovisar Högskolan i Borås helårsstudenter och helårs
prestationer till ett värde av 433  716    tkr inklusive decemberpresta
tionen för 2013 (992    tkr). Prestationen medför att Högskolan i Borås 
måste använda tidigare överproduktion motsvarande 6  578    tkr för 
att nå ersättningstaket för den grundläggande högskoleutbildningen 
(440  294  tkr). Det medför att högskolan redovisar en produktion 
under ersättnings taket motsvarande 7  570  tkr för 2014 och att hög
skolans ackumulerade överproduktion minskade till 36  676  tkr vid 
utgången av 2014. 

Totalt uppgick anslagsintäkterna, takbelopp (440  294  tkr) och 
kvalitets baserad resursfördelning (632  tkr), till 440  962  tkr för 2014.  
I jämförelse med 2013 motsvarade det en ökning med 7  239    tkr. Av
vikelsen från de redovisade intäkterna av anslag beror på att 3  214    tkr 
vidareförmedlats till Studentkåren i Borås samt olika samarbets partners. 

De externa intäkterna uppgick till 46  334    tkr för 2014, vilket mot
svarade en ökning med 10  572  tkr (23  procent) jämfört med 2013. 
Som en konsekvens av de ökade externa intäkterna steg den externt 
finansierade andelen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(tio procent) med två procentenheter jämfört med 2013. Av den 
 totala finansieringen inom området utgjordes 260    tkr (0,1 procent) 
av anslags medel som använts för att samfinansiera den bidragsfinan
sierade verksamheten. 

Under året har Högskolan i Borås i samband med organisations
utvecklingen genomfört en översyn av hur kostnader för personal 
 redovisas per område. Detta har resulterat i att all forskning som sker 
i syfte att säkerställa utbildningarnas forskningsanknytning från och 
med 2014 redovisas som utbildning. 

Till följd av detta ökade kostnaderna för personal med 26  791    tkr 
jämfört med 2013. Eftersom kostnaderna för personal utgör fördel
ningsbas för de indirekta kostnaderna resulterar de ökade personal
kostnaderna i att samtliga kostnadsposter ökar jämfört med tidigare 
år. Sammantaget medför detta att kostnaderna för 2014 ökade med 
41  032    tkr och att utbildning på grundnivå och avancerad nivå redo
visar en positiv kapitalförändring om 4 51    tkr för 2014. Den posi
tiva kapitalförändringen medför att Högskolan i Borås redovisar en 
ackumulerad kapitalförändring för verksamhetsgrenen utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som uppgick till 261  635  tkr vid 2014 
års utgång. 
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Resurser och finansiering

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (tkr)

Belopp i tkr 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 437 712 429 882 429  082

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar 41 552 32 249 34  278

Intäkter av bidrag 4 782 3 513 4  417

Finansiella intäkter 588 984 1811

Summa verksamhetens intäkter 484 634 466 628 469 588

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -319 357 -292 566 -293  788

Kostnader för lokaler -69 007 -62 558 -64  193

Övriga driftkostnader -76 443 -71 570 -75  118

Finansiella kostnader -579 -577 -932

Avskrivningar och nedskrivningar -18 597 -15 680 -14  006

Summa verksamhetens kostnader 483 983 442 951 448 037

Verksamhetsutfall 652 23 677 21 551

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotterföretag 
och intresseföretag -201 -978 -982

Summa resultat från andelar  
i dotterföretag och intresseföretag 201 978 982

Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag 3 214 3 805 1  606

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag 4 940 5 816 6  036

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag 90 115 115

Lämnade bidrag -8 244 -9 736 -7  757

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 451 22 699 20 569

UTVECKLING AV DEN ANSLAGSFINANSIERADE UTBILDNINGEN

2014 2013 2012

Antal helårsstudenter 5  532 5 719 5 869

Antal helårsprestationer 4  717 4 939 5 025

Ersättningstak 440 294 432 542 430 688

Över-/underprestation -6 578 6 925 8 811

Sparade prestationer 36 676 43 254 43 069

Anslagssparande 0 0 0
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Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Sex kompletta miljöer
Förutom att de externa intäkterna utgör ett kvitto på en verksamhet av 
hög kvalitet har de ökade resurserna möjliggjort en positiv och stabil 
utveckling av högskolans forskning och utbildning på forskarnivå. Att 
högskolans profilering är framgångsrik visar sig genom att Högskolan 
i Borås, efter hård prövning, erhållit tillstånd att examinera på forskar
nivå inom områdena Biblioteks och informationsvetenskap, Resurs
återvinning samt Textil och mode. 

Inom området Textil och mode erhölls såväl generella som konst
närliga examensrättigheter. För Högskolan i Borås är det en överord
nad strategi att etablera och konsolidera kompletta miljöer där det 
råder ett nära förhållande mellan utbildning och forskning. Detta 
innebär att högskolans resurser avseende forskning har koncentrerats 
till gemensamma profilområden, vilket resulterat i att Högskolan i 
Borås idag har ett antal prioriterade starka och uthålliga kompletta 
utbildnings och forskningsmiljöer:

• Biblioteks och informationsvetenskap
• Handel och IT
• Hållbar vårdutveckling
• Pedagogiskt arbete
• Resursåtervinning
• Textil och mode

Basen i dessa miljöer är starka flervetenskapliga forskningsprogram 
som kännetecknas av en hög grad av samarbete över disciplinära grän
ser samt ett flervetenskapligt angreppssätt. Ett gränssnitt av stor bety
delse för Högskolan i Borås går mellan vetenskaplig och konstnärlig 
verksamhet. Lärosätet förfogar över miljöer för textil och modedesign 
som ger unika möjligheter för forskningsinriktat konstnärligt utveck
lingsarbete. 

Vid högskolan interageras designutbildning och forskning med 
 vetenskapligt grundad verksamhet inom områdena textil teknologi och 
textil management. F:3 – Fashion Function Futures kan lyftas fram som 

ett flervetenskapligt forskningsprogram som involverar högskolans fors
kare inom Textil och mode, Resursåtervinning samt Handel och IT. F:3 
syftar till att utveckla textil och modenäringen så att den svarar mot 
den nödvändiga omvandlingen till en mer hållbar hantering av värl
dens  resurser. I samverkan med det textila fältet och globalt verksamma 
mode och textilföretag med bas i Sverige ska F:3 bidra till en utveckling 
mot en miljövänligare framtid. 

Strategiskt forskningssamarbete
En gynnsam utveckling av Västsverige är en nationell angelägenhet. 
Västsverige står inför stora utmaningar som följd av förändringar inom 
tillverkningsindustrin och behov av ett mer kunskapsintensivt närings
liv. I likhet med landet i övrigt måste också en anpassning ske till öka
de krav och behov inom offentlig sektor. I Västra Götalandsregionens 
 vision framhålls att en av de långsiktigt viktigaste frågorna för en gynn
sam 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 föränd
ringsprocessen. Under 2013 etablerades Högskolan i Borås strategiskt 
forskningssamarbete tillsammans med Högskolan i Skövde. 

Samarbetet har fortsatt att utvecklas under 2014 och syftar till 
att genom kunskaps och kompetensutbyte komplettera och stärka 
respek tive 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 förstnämnda 
erhållit finansiering av Västra Götalandsregionen. 

Högskolan i Borås målmedvetna profileringsarbete har medfört att lärosätet 
utvecklat ett antal väl avgränsade nationellt och internationellt framstående 
områden. Genom att etablera ett antal starka forskningsmiljöer har resurserna 
för verksamheten, avseende såväl intäkter av anslag som extern finansiering, 
kontinuerligt ökat. 
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Forskarutbildning
Den möjlighet som öppnats för högskolor att erhålla rättighet att ut
färda examina på forskarnivå är av avgörande betydelse för Högskolan 
i Borås strategi om att utveckla kompletta miljöer. En livaktig utbild
ning på forskarnivå bidrar till att ytterligare stärka lärosätets priorite
rade områden samtidigt som hela högskolan såsom regional och natio
nell kunskapsmiljö genomgår en kvalitetshöjning.

Efter att samtliga sex profilområden prövats har Högskolan i Borås 
erhållit rätten att examinera på forskarnivå inom Biblioteks och in
formationsvetenskap, Resursåtervinning samt Textil och mode. Inom 
området Textil och mode erhölls såväl generella som konstnärliga 
 examensrättigheter. Under 2011 startade Högskolan i Borås forskar
utbildning i egen regi inom samtliga de områden där examensrättig
heter erhållits.

Inom de områden där Högskolan i Borås inte har egna examens
rättigheter bedrivs utbildning på forskarnivå i samarbete med andra 
lärosäten. Genom särskilda avtal och i samarbete med Göteborgs uni
versitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping bedriver hög
skolan även forskarutbildning inom Hållbar vårdutveckling samt inom 
Pedagogiskt arbete. I ett samarbete mellan lärosätena i Västsverige 
 bedrivs en forskarskola inom informatik, Graduate School of Informa
tics. Utöver dessa samarbeten har högskolans forskarstuderande varit 
inskrivna vid andra universitet, nationellt och internationellt, genom 
speciella avtal. Genom Högskolan i Borås rättigheter och samarbeten 
med andra lärosäten garanteras kompletta miljöer inom samtliga pri
oriterade områden.

101 personer bedrev forskarstudier i någon omfattning vid Hög
skolan i Borås per 31 december 2014. Av högskolans 101 forskar
studerande är nu endast 36 doktorander antagna vid andra lärosäten. 
Vid samma tidpunkt 2013 var det 105 forskarstuderande, således en 
smärre minskning.

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 130,7 119,6 108,0

Intäkter av anslag 56,2 53,4 53,3

Externa intäkter 74,4 66,0 54,2

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

Verksamhetsutfall 1,5 -41,6 -42,4

Antal personer i forskarutbildning 101 105 126

   – varav andel kvinnor 55 % 53% 55%

   – varav andel män 45% 47% 45%

Antal doktorander 68 78 82

   – varav andel kvinnor 61% 63% 61%

   – varav andel män 39% 37% 39%

Antal publikationer 548 599 544

Antal refereegranskade  
publikationer 373 359 304

Kostnad per refereegranskad  
publikation, tkr 346 449 495

Kostnad per forskarstudent, tkr 583 567 454

Antal disputationer 21 17 12

   – varav andel kvinnor 53% 53% 55%

   – varav andel män 47 % 47% 45%

Prover från förbränning  
av olika slags material,  
bearbetade med olika  
förbränningsmetoder.
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Publikationer

Även andelen refereegrankade publikationer ökade med åtta procent
enheter till 68 procent 2013. Antalet refereegranskade publikationer 
ska ses i ljuset av att Högskolan i Borås verksamhet inom det konstnär
liga området inte avspeglas i antalet publiceringar, då området tradi
tionellt inte presenterar forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter.

För att synliggöra högskolans forskning ytterligare publicerar Hög
skolan i Borås sedan hösten 2007 en rapportserie benämnd Vetenskap 
för profession. Under 2014 publicerades två rapporter och den sam
manlagda utgivningen uppgår sedan starten till 28 rapporter. Rapport
serien 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.

Handledare
För att vara huvudhandledare för forskarstuderande ställs krav på 
docentkompetens, vilket också regleras i de olika avtal för forskar
utbildning 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 handledarskapet genom att huvudhandledning 
utförs av professor och biträdande handledare utses bland erfarna lek
torer/forskare. Detta innebär att handledarkompetensen breddas samt 
att kunskap inom specifika delområden kan utnyttjas. En konsekvens 
av högskolans satsning på kompetensutveckling samt riktade rekryte
ringsåtgärder är att antalet huvudhandledarkomptenta lärare ökat vid 
högskolan de senaste åren. Högskolan i Borås ökade handledarresurser 
innebär att kapaciteten för att handleda forskarstuderande är hög inom 
lärosätets samtliga prioriterade områden. 

Högskolan i Borås strävar efter att öka produktionen av refereegranskade artiklar 
samt att åstadkomma en generell ökning av publiceringsverksamheten. Antalet 
refereegranskade publikationer fortsätter att öka och uppgår nu till 373, för 2013 
var motsvarande siffra 359. 

PUBLIKATIONER

2014 2013 2012

Artikel, refereegranskad vetenskaplig 198 202 157

Bokkapitel, refereegranskad 23 29 31

Konferenspaper, refereegranskat 125 106 100

Doktorsavhandling 21 17 13

Licentiatavhandling 6 5 3

Summa refereegranskade  
publikationer 373 359 304

Artikel, annan vetenskaplig 4 11 8

Artikel, annan 23 55 17

Bok 8 10 13

Bokkapitel 23 21 27

Konferenspaper, annan 33 41 66

Konferensposter 19 22 17

Konstnärlig forsknings-  
och utvecklingsrapport 0 0 0

Recension 18 12 25

Rapport 38 47 39

Patent 2 4 0

Preprint 1 7 23

Annan 6 10 5

Summa andra publikationer 175 240 240

Publikationer totalt 548 599 544



33

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014
FO

R
S

K
N

IN
G

 O
C

H
 U

TB
ILD

N
IN

G
 PÅ

 FO
R

S
K

A
R

N
IVÅ

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.

FORSKNING, KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE  
OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (tkr)

2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 56  155 53  368 53  347

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar

11  629 10  365 10  959

Intäkter av bidrag 62  810 55  658 43 202

Finansiella intäkter 108 238 501

Summa verksamhetens intäkter 130 702 119 629 108 009

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -93  103 -111  816 -107  477

Kostnader för lokaler -13  809 -16  871 -14  503

Övriga driftkostnader -18  226 -26  237 -23  538

Finansiella kostnader -71 -624 -201

Avskrivningar och nedskrivningar -4  016 -5  721 -4  714

Summa verksamhetens kostnader 129 225 161 269 150 433

Verksamhetsutfall 1 477 41 640 42 424

Uppbördsverksamhet

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

0 0 82

Intäkter av uppbörd 0 0 0

Medel som tillförts statsbudgeten 
från uppbördsverksamhet

0 0 -82

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

1  073 1  251

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag

4  076 4  337 4  365

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

799 1017 1  282

Lämnade bidrag -5  948 -6  605 -5  647

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 1 477 41 640 42 424

Högskolan i Borås resurser för forskning och utbildning på forskarnivå 
uppgick till 130  702  tkr, vilket motsvarade en ökning med 11  073  tkr  
(nio procent) jämfört med 2013. 

De ökade resurserna var resultatet av en ökad extern finansiering 
8  416    tkr (13 procent), i form av avgifter och bidrag och intäkter av 
anslag 2  787   tkr (fem procent). Anledningen till att anslagsintäkterna 
avviker från regleringsbrevets tilldelning om 57  228   tkr beror på att 
1   073   tkr vidareförmedlats till högskolans samarbetspartners.  

Samtidigt ökade de inbetalade forskningsbidragen till 63  817    tkr, 
vilket motsvarar en ökning med 9  717    tkr jämfört med föregående 
år. De oförbrukade bidragen och förutbetalda intäkterna uppgår till 
34  392    tkr vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2013. 
Detta medför att Högskolan i Borås kapacitet att upprätthålla nivån 
och genomföra planerad tillväxt inom forskningsverksamheten för
sämrats något under året och att en fortsatt expansion kräver ökade 
externa intäkter. 

Under 2014 har högskolan använt anslagsmedel motsvarande 
9  354    tkr för att samfinansiera underskott i de projekt högskolan 
bedriver inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta mot
svarar sju procent av den totala volymen och är en minskning med 
en procentenhet jämfört med 2013. Av Högskolan i Borås totala 
resurser för forskning och utbildning på forskarnivå utgjorde anslag   
43 procent och externa medel 57 procent. Det motsvarar en ökning av 
andelen extern finansiering med två procentenheter jämfört med 2013 
och innebär att andelen extern finansierad forskning sedan ett antal år  
överstiger andelen anslagsfinansierade verksamhet. 

Den översyn av hur kostnader för personal redovisas per område 
som gjorts under året i samband med organisationsutvecklingen har 
resulterat i att de personalkostnader som redovisas som forskning är 
kostnaderna för forskarutbildning och kostnader för externt finansie
rad forskning. Till följd av översynen minskade kostnaderna för perso
nal med 18  713  tkr jämfört med 2013. 

Då högskolans modell för full kostnadstäckning utgår från kost
naderna för personal som fördelningsbas för de indirekta kostnaderna 
 resulterar de minskade personalkostnaderna i att samtliga kostnads
poster minskar jämfört med tidigare år. Den minskade kostnads nivån 
medförde att högskolan redovisar en positiv kapitalförändring på 
1  477  tkr för 2014. Utfallet medför att den ackumulerade kapital
förändringen för verksamhetsgrenen forskning, konstnärligt utveck
lingsarbete och utbildning på forskarnivå vid 2014 års utgång uppgick 
till ett underskott på 209  216    tkr.

13%
ökning av externt finansierad 
forskning jämför med 2013.
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Internationell samverkan

Detta genom att högskolan utvecklat ett antal gemensamma utbild
ningar och examina med utländska lärosäten samt ett betydande inter
nationellt utbyte på samtliga nivåer.

En bidragande orsak till volymen av inresande och utresande per
sonal är Högskolan i Borås deltagande i olika samarbetsprojekt inom 
utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. 

Ett annat exempel är Erasmus Mundusprogrammet Sustainable 
 management and design in textiles. Programmet som startade 2013 
innebär ett omfattande doktorandutbyte mellan de inblandade 
 lärosätena under en fyraårsperiod. Tillsammans med sex univer sitet 
och två företag koordinerar Högskolan i Borås även forsknings
programmet ArcinTex inom det mycket prestigefyllda EUprogrammet 
   Marie Skłodowska-Curie Actions. Inom ramen för projektet kommer 15 
doktorander att rotera mellan de olika universiteten under fyra års tid. 

Utöver utbytet inom ramen för olika utbytesprogram sker en rad 

utbyten i form av gemensamma utbildnings, forsknings och inno
vationsprojekt, deltagande i konferenser samt besök hos samarbets
partners. Exempelvis bedriver Högskolan i Borås i samarbete med 
bland andra Borås Stad och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
nät verket Waste Recovery för avfallshantering. Waste Recovery sam
arbetar med lokala aktörer i Indonesien och Brasilien för att sprida 
kunskap som kan bidra till förändringar som medför en renare miljö 
och bättre levnadsvillkor. 

Vidare bedriver Högskolan i Borås ett femårigt projekt med Univer
sity of Rwanda som syftar till att kompetensutveckla universitetsbibli
oteket i Rwandas personal bland annat genom skräddarsydda kurser, 
en masterutbildning och forskarutbildning. Under 2014 fördjupades 
samarbetet, bland annat genom att kurser gavs på plats i Rwanda, samt 
att masterstudenter och första doktoranden antagits i Borås.

ANTAL INRESANDE PERSONAL INOM UTBYTESPROGRAM

Kategori 2014 2013 2012

Doktorander 14 5 4

   – varav andel kvinnor 43  % 60 % 50 %

   – varav andel män 57 % 40 % 50 %

Lärare (lärarutbyte undervisning) 36 27 35

   – varav andel kvinnor 50 % 59 % 63 %

   – varav andel män 50  % 41% 37 %

Övrig personal (personalutbyte  
inkl. lärare om ej undervisnings utbyte) 38 23 36

   – varav andel kvinnor 42 % 65 % 75 %

   – varav andel män 58 % 35 % 25 %

Totalt 88 55 75

   – varav andel kvinnor 45 % 62 % 68 %

   – varav andel män 55 % 38 % 32 %

ANTAL UTRESANDE PERSONAL INOM UTBYTESPROGRAM

Kategori 2014 2013 2012

Doktorander 13 6 2

   – varav andel kvinnor 69 % 83 % 100 %

   – varav andel män 31 % 17 % 0 %

Lärare (lärarutbyte undervisning) 33 38 37

   – varav andel kvinnor 55 % 47 % 59 %

   – varav andel män 45 % 53 % 41 %

Övrig personal (personalutbyte  
inkl. lärare om ej undervisningsutbyte) 62 83 74

   – varav andel kvinnor 48 % 51 % 59 %

   – varav andel män 52 % 49 % 41 %

Totalt 108 127 113

   – varav andel kvinnor 53 % 51 % 60 %

   – varav andel män 47 % 49 % 40 %

För att stärka utbildning och forskning strävar Högskolan i Borås mot att utveckla 
strategiska allianser med lärosäten från samtliga världsdelar. Inom ramen för olika 
utbytesprogram har Högskolan i Borås lyckats väl med att involvera utländska lärare 
och personal i utbildningarna, ta tillvara erfarenheter från lärare med utländsk 
bakgrund samt stimulera högskolans medarbetare till ökat internationellt utbyte.
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Utbildning vid Högskolan i Borås har en tydlig internationell prägel. 
För att studenter ska bli medvetna om internationaliseringens betydelse 
och konsekvenser arbetar högskolan med att integrera frågor som lika 
villkor samt miljö i ett globalt hållbart utvecklingsperspektiv i samtliga 
programutbildningar. 

Högskolan i Borås har under en längre tid även haft en student
sammansättning som speglar den etniska mångfalden i det omgivande 
samhället. Att en femtedel av studenterna vid lärosätet har utländsk 
bakgrund ökar förutsättningarna för att såväl studenter som personal 
ska utveckla en ökad förståelse för olika kulturer. 

Högskolan i Borås erbjuder internationellt konkurrenskraftiga 
 utbildningar som främjar mobilitet både avseende svenska studenters 
studier utomlands och internationella studenters studier vid Hög
skolan i Borås. 

Att antalet utresande studenter fortsatte öka under 2014 är gläd
jande och ett resultat av högskolans målmedvetna arbete med att 
möjliggöra för studenterna att genomföra delar av sin utbildning vid 
lärosätets internationella partners. En bidragande orsak är att Högsko
lan i Borås under ett antal år noterat en ökning för både studier och 
praktik inom ramen för Erasmus och Minor Field Studies. Detta har 
även bidragit till att antalet inresande studenter ökat efter att ha mins
kat kraftigt under 2013. En bidragande orsak till att antalet inresande 

återigen ökar är att Högskolan i Borås haft utrymme för ökning inom 
ramen för de bilaterala avtalen.

Detta har lett till att antalet tredjelandsstudenter studenter som 
deltagit i utbildning inom bilaterala avtal ökade till 66 studenter 2014. 
I jämförelse med 2013 motsvarar det en ökning med 25 studenter. 
Samtidigt minskade antalet utresande studenter inom bilaterala avtal 
till 96, vilket motsvarar en minskning med tolv. 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. 

Förutom att högskolan kontinuerligt arbetar med att utveckla ut
budet av internationellt rekryterande utbildningar pågår utvecklingen 
av program, kurser eller moment i kurser i samarbete med utländska 
lärosäten. Genom att engagera lärare från utländska lärosäten i högsko
lans utbildningar samt förlägga delar av utbildningen till andra länder 
involveras och uppmuntras studenterna till internationellt utbyte. 

Exempelvis har högskolan utvecklat utbildningen Affärsinformatik 
med inriktning mot Internationell marknadsföring och IT i samarbete 
med kinesiska lärosäten. Högskolan i Borås bedriver också masterut
bildningen Digital  Lib raries and Information Services. Utbildningen 
bedrivs på halvfart och distans och riktar sig mot en internationell 
målgrupp.

Från och med höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studen
ter utanför EES och Schweiz. I likhet med de internationella erfaren
heterna medförde införandet av studieavgifter en kraftig nedgång av 
antalet studenter från tredje land vid Högskolan i Borås. I syfte att 
kompensera högskolorna och utveckla kvaliteten i högre utbildning 
och för att attrahera kunskap och kompetens till Sverige infördes sam
tidigt olika stipendieprogram för tredjelandsstudenter. 

Under 2014 studerade 58 avgiftsskyldiga studenter vid Högskolan 
i Borås, vilket i stort är en liten ökning jämfört med 2013. Av dessa 
finansierade 30 studenter sina avgifter genom stipendier och av dessa 
erhöll 18 stipendiater stipendier som täckte hela studieavgiften. Majo
riteten av de avgiftsskyldiga studenterna återfanns på utbildningar på 
avancerad nivå (97 procent). 

Det innebär att införandet av studieavgifter främst har fått kon
sekvenser i form av en minskning av antalet studenter på avancerad 
nivå inom området Resursåtervinning och ingenjörsutbildningar. 
Därut över har Högskolan i Borås fått en utökad administration i han
teringen av betalningsskyldiga studenter, framför allt runt antagning, 
betalning och stöd till dessa studenter. Sett över den senaste treårsperi
oden har införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter även lett 
till att antalet utresande studenter numera överstiger antalet inresande. 

Kontakten med Migrationsverket har förbättrats avsevärt jämfört 
med tidigare år. Under året har Migrationsverket visat ökad förståel
se och förändrad attityd rörande avgiftsskyldiga studenters situation. 
 Exempelvis har Migrationsverket visat vilja till fördjupad dialog och 
bjudit in till gemensamma möten med lärosätena.

Utbildning med internationell prägel

Omfattning av avgiftsfinansierad  
verksamhet för tredjelandsstudenter



37

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014
IN

TE
R

N
ATIO

N
A

LIS
E

R
IN

G

ANTAL IN OCH UTRESANDE STUDENTER
INOM UTBYTESPROGRAM

Kategori 2014 2013 2012

Inresande studenter 227 207 301

   – varav andel kvinnor 66 % 73 % 70 %

   – varav andel män 34 % 27 % 30 %

Utresande studenter 245 241 196

   – varav andel kvinnor 78 % 72 % 66 %

   – varav andel män 22 % 28 % 34 %

STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 3,3 3,9 3,9

Verksamhetsutfall -1,2 -0,1 0,4

Antal studenter 58 54 55

   – varav andel kvinnor 33% 33% 35%

   – varav andel män 67% 67% 65%

Stipendiater 30 31 28

   – varav egna 23 28 26

   – varav SI 6 3 2

   – varav Cape 1 - -

Helårsstudenter 30 33 31

Helårsprestationer 24 27 22

Prestationsgrad 79% 82% 72%

Andel studenter på avancerad nivå 97% 89% 83%

Kostnad per HST, tkr 150 123 113

Kostnad per HPR, tkr 187 150 159

Inresande studenter Utresande studenter

2010 2011 2012 2013 2014
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En aktiv part i samhället

Innovation och samverkan

Med sin nära koppling till professionerna har Högskolan i Borås bred 
erfarenhet av interaktion mellan utbildning, forskning och innovation, 
inte minst inom spetsprogram som Smart Textiles och Resource Re
covery. Kunskapsöverföring sker genom högskolans olika in och ut
flöden till och från både utbildning och forskning. Framgångsfaktorer 
för arbetet är närhet och flexibilitet, kontinuitet och systematik.

Inom de kunskapsområden där begreppet innovation traditionellt 
används verkar Högskolan i Borås och högskolans holdingbolag för 
att bidra till spridning av forskningens resultat och metoder till det 
omgivande samhället. Innovationskontor Väst utgör även fortsatt ett 
viktigt nätverk för Högskolan i Borås. Under året har Högskolan i 
Borås deltagit i aktiviteter som syftar till att stärka innovationsrådgiv
ningen i Västra Götaland. Därutöver bedrivs sedan ett antal år samar
beten mellan regionen, kommuner, näringslivet och de olika lärosätena 
i  regionen inom innovationsområdet.

Textile Fashion Center
Verksamheten inom Textile Fashion Center tar sin utgångspunkt i 
Högskolan i Borås prioriterade områden som har en stark och natur
lig förankring i den näringslivsstruktur av små och medelstora företag 
som utmärker regionen.

I mötet mellan konst, design och teknik genereras idéer som främjar 
innovation och som i senare skeden kan utvecklas till affärsmöjligheter.  
Under 2014 har det textila kluster, som är en mötesplats för kulturella 
och kreativa verksamheter inom mode, textil och design, vuxit fram 
och funnit fruktbara former.  De olika intressenter som finns i klustret 

och de olika aktörer som på olika sätt stöttar företagande och forskning 
bidrar ytterligare till att stärka regionens konkurrenskraftiga ställning, 
nationellt såväl som internationellt. 

Det textila klustret syftar även till att stärka de olika aktörerna i det 
regionala innovationssystem som Högskolan i Borås är en del av. Inku
batorn i Borås och Modeinkubatorn, som har ett nationellt uppdrag 
inom sitt område, samt det lokala Drivhuset Borås bidrar till såväl hög
skolans innovationsarbete som möjligheter för personal och studenter 
att förädla sina idéer i olika entreprenöriella former. 

Drivhusets roll som inspiratör till studenters innovationskraft blir 
allt viktigare då allt fler studenter vill pröva sina idéer i entreprenöriella 
former. Drivhuset har under året haft ett stort antal rådgivningar för 
studenter och medverkat i poänggivande kurser vid högskolan samt 
bidragit till att fler nystartade företag kommit till.

Nyttiggörande av forskningsresultat
Forskning och utbildning har, utöver ekonomiska och sociala värden, 
också intellektuella, kulturella, etiska och estetiska betydelser för sam
hället. Här vill Högskolan i Borås särskilt lyfta fram den satsning som 
görs på konstnärlig forskning inom ramen för profilområdet Textil och 
mode. En satsning som syns väl i de samarbeten som sker inom Textile 
Fashion Center. 

I takt med kunskapssamhällets tilltagande betydelse och en skärpt 
global konkurrens är det också viktigt att universitet och högskolor 
svarar för en kompetensförsörjning som i ökad utsträckning omfattar 
även disputerade personer. Framför allt på grund av att arbetsuppgif

Högskolan i Borås har väl etablerade samarbeten med näringsliv, offentlig 
verksamhet och kulturliv. Den devis som varit vägledande för högskolans 
verksamhet, Vetenskap för profession, har skapat arbetssätt och strukturer som är 
öppna för okonventionella lösningar, arbetssätt och system för att överföra kunskap 
från utbildning och forskning för tillämpning inom både privat och offentlig sektor. 
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För att högskolan ska vara en viktig aktör i samhällsutvecklingen krävs 
effektiva kanaler för spridning av nya rön mellan akademin och det 
omgivande samhället. Högskolan kommunicerar med omvärlden såväl 
lokalt och regionalt som nationellt och internationellt på flera sätt och 
genom olika kanaler. 

Förutom information via webb och nyhetsbrev till intressenter som 
kommuner och företag, sker information via pressutskick, tvproduk
tioner, information till journalister samt via externa webbplatser såsom 
forskning.se. Öppna föreläsningar, öppet hus och deltagande i veten

skapsfestivaler är andra kanaler för att sprida kunskap och information 
om högskolans verksamhet. Exempelvis genomförs sedan ett antal år 
en serie föreläsningar kallade Filosoficafé och seminarieserien Fram
gångsrikt entreprenörskap. 

Under 2014 har temat för dessa mycket uppskattade föreläsning
ar varitt Människans gränser, Kompetensförsörjning och bemanning 
samt Kreativitet och Passion – Vägen till framgång!  Högskolan i Borås 
är även medarrangör när Borås Tidnings årliga debutantpris till bästa 
litterära debut delas ut.

Informationsspridning

terna på många håll i samhället ställer krav på spetskompetens och 
förmåga till självständigt arbete. 

Högskolan i Borås bidrar till exempel med metod och process
utveckling inom en rad områden som vård, skola och bibliotek. 
 Exempelvis finns inom lärarutbildningen vid Högskolan i Borås 
 sedan länge ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner 
kring såväl professions som verksamhetsutveckling och en omfattan
de uppdragsutbildning. I samarbete med Västra Götalandsregionen 
har sjuksköterskeutbildningarna vid Högskolan i Borås utvecklat nio 
 utbildningsvårdavdelningar. Utbildningsvårdsavdelningarna under
lättar och främjar kontinuerlig kompetensöverföring och kunskaps
utveckling till nytta för patienterna. 

Högskolan i Borås ingår i Partnerskapet för innovation som leds av 
Innovationskontor Väst, där samtliga sex högskolor i Västra Götaland 
samt högskolorna i Jönköping och Halmstad ingår. Innovationskontor 
Väst sjösatte år 2013 satsningen IR Boost för att skapa intresse och 
kännedom om nyttiggörandeprocesser bland forskare och medarbetare 
vid högskolorna i partnerskapet. 

Högskolan i Borås bidrag till IR Boost blev projektet Nyttiggöran
de av Forskning i samarbete med Inkubatorn i Borås. Projektet bidrar 
med idéer, utbildningar och verktyg för att öka medvetenheten om 
nyttiggörande hos högskolans personal samt att främja egna initiativ 
till nyttiggörande och entreprenörskap. 

Högskolan i Borås anlägger ett långsiktigt perspektiv på samver
kan. Detta inte minst därför att högre utbildning är den största och 
kanske viktigaste formen av kunskapsöverföring. Studenter bär med 

sig kvaliteter som kreativitet, självständighet samt kritiskt tänkande, 
breddkunskaper och etik från genuint forskningsanknutna utbild
ningar och kompetensförsörjer därmed näringsliv, offentlig verksam
het och kultur liv. Studenternas kunskaper möjliggör vid omsättning i 
yrkeslivet ett förbättrat innovationsklimat. Detta skapar i sin tur för  ut
sättningar för ett samhälle som är rikt på ekonomiska, sociala, intellek
tuella, kulturella, etiska och estetiska värden.

På det nationella planet har Högskolan i Borås under året deltagit 
aktivt i samverkansnätverket Unilink. Tillsammans med andra läro
säten har Högskolan i Borås initierat och drivit VINNOVAprojekten 
Collaboration Arenas och Increasing Collaborative Capacities som 
fokuserar på den strategiska betydelsen av omvärldsamverkan avse
ende både forskning och utbildning. Regionalt vidareutvecklades och 
fördjupades under 2014 samarbetet i VINNOVAprojektet Innova
tionsplattform Norrby tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och 
 Miljö samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det är ett projekt 
för utveckling av en stadsdel i Borås där hållbarhet är utgångspunkten. 
Särskilt handlar det om sociala innovationer för att skapa en icke seg
regerad stadsdel med stor attraktions och utvecklingskraft men också 
hållbarhet på det mera ekologiska planet avseende byggprocesser.
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Biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Exempel på detta är skolbiblioteksfrågan och frågan om ungas läsning. 
Ett annat är utvärdering av forskning och frågan om bibliometriska 
analyser av publicerings och citeringsmönster. Bibliotekshögskolan 
har under perioden initierat och bedrivit forskning och utbildning 
inom dessa och andra områden.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Bibliotekshögskolan erbjuder utbildningar på samtliga nivåer: grund
nivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, därtill fortbildnings
kurser och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom biblioteks
området såväl som andra sektorer.

Under 2014 var det ett gott söktryck på Bibliotekshögskolans ut
bildningar. Särskilt populära var Webbredaktörsprogrammet på dis
tans, Bibliotekarieprogrammet, samt magisterprogrammet Strategisk 
information och kommunikation. Även om Bibliotekshögskolans 
 utbildningar är populära finns dock en ständig ambition att utveckla 
och förbättra utbildningarna. Detta har under 2014 visat sig i goda 
resultat i både interna och externa utvärderingar, där inte minst Uni
versitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av fyra olika program på 
grund och avancerad nivå resulterade i bedömningen hög kvalitet. 
Återkopplingen från dessa båda granskningar ger tydliga signaler att 
utbildningsansvariga lyckats väl med att planera och genomföra ut
bildningarna. Under 2014 har resultatet av utvärderingarna utgjort en 
av flera delar i det pågående kvalitetsarbetet.  

Forskarutbildning
Ämnet biblioteks och informationsvetenskap är tvärvetenskapligt och 
har en stor bredd i orientering mot olika problem och kunskapsom
råden. Detta är något som också återspeglas i de doktorsavhandlingar 
som läggs fram inom ämnet. 

Under året skedde tre disputationer; Design researchers’ information 
sharing: The enactment of a discipline, In a world of values and views: 
information and learning activities in a military setting, och Facilitating 
collaboration: Exploring a socio-technical approach to the design of a col-
laboratory for library and information science. Tre nya doktorander har 
antagits under 2014 bland annat inom EUprojektet DiXiT, ett Marie 
Curieprojekt.

Uppdragsutbildning
Uppdragsverksamhet är ett område som har utvecklats intensivt under 
2014, där anknytningen till aktuella och samhällsrelevanta problem
ställningar är tydlig. Detta gäller till exempel inom området läslust 
och läsutveckling. Två av Kulturrådet finansierade projekt med fokus 
på läsning har följts av följeforskare Sommarboken (Kultur i Väst) och 
Läsmuskler (Ulricehamns kommun/SISU). Läsning finns också i fokus 
i det uppdrag som medarbetare inom pedagogik och bibliotek och 
informationskunskap fått från Skolverket: att ta fram lärmoduler och 
handledarutbildning inom Skolverkets satsning Läslyftet. 

Ett nytt avtal har 2014 skrivits med Regionbibliotek Östergötland, 
där forskare utifrån olika perspektiv följer övergången till den nationel
la bibliotekskatalogen Libris som lokal katalog. Det har också slutits 
avtal kring utvärderingar inom kulturområdet: på uppdrag av Myndig
heten för kulturanalys ska Kulturskolans verksamhet utvärderas, och 
Kultur samverkansmodellen utvärderas för Jönköpings landsting. 

Forskning
Bibliotekshögskolan hade under perioden 2012–2013 god utdelning 
när det gäller beviljande av externa forskningsmedel. Större anslag 
 beviljades då från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och 
Marie Curie. Dessa projekt har under 2014 fortsatt att generera forsk
ning inom projekt som till exempel EUprojektet DiXiT, ett så kallat 
mobilitets projekt gemensamt med 10 andra lärosäten som med Marie 
Curiemedel, Evolving Semantics (PERICLES) och Ebokens fram
växt i ett litet språkområde. 

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde samarbetar i flera 
projekt finansierade med medel från Västra Götalandsregionen inom 
området informations och kommunikationsteknik under perioden 
2013–2015. Vid Högskolan i Borås är det forskare från Biblioteks och 
Informationsvetenskap, informatik och vårdvetenskap som ska bedriva 
forskning och forskarutbildning inom flera områden. Ett under året 
uppmärksammat projekt som också fått medial täckning är SAREK  
(Simulation, Ambulance, Research, Education, Kinship). Målet är att 
integrera etablerad forskning på högskolorna i Borås och Skövde för 
att producera konkreta forskningsresultat kring simuleringsteknik, 
spelbaserad träning samt den prehospitala vårdprocessen.

Bibliotekshögskolan är landets största utbildnings- och forskningsinstitution inom 
ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolans 
utbildningar och forskning har en stark professionskoppling, en internationell prägel 
och en påtaglig omvärldsanknytning. Det som händer i det omgivande samhället 
har en tydlig koppling till Bibliotekshögskolans verksamhet. 
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Ett annat framgångsrikt projekt är Läsning, tradition och förhand-
ling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967–1969. LÄST syftar 
till att skapa nya insikter och en ny förståelse för 1900talets läskultur 
i Sverige. Detta görs genom analyser av ett unikt historiskt material, 
bestående av ljud och videoinspelningar av ett stort antal mellansta
dielektioner från slutet av 1960talet. Genom dessa analyser skapas 
en betydelsefull grund för dagens diskussioner om barns förändrade 
läsvanor. Forskarna har bland annat involverats i arbetet med Skolver
kets Läslyftetsatsning och har medverkat i konferenser och seminarier. 

Under året gavs också forskningsantologin Medie & informations
kunnighet – en forskningsantologi, ut av Svensk biblioteksföre ning, 
med forskare från Bibliotekshögskolan som författare till fem av sju 
bidrag. 

Internationalisering
Bibliotekshögskolans verksamheter, såväl utbildning som forskning, 
har en stark internationell prägel. Detta kommer till uttryck bland 
annat i internationella student, lärar och forskarutbyten och interna
tionella forskningsprojekt som bedrivs med Bibliotekshögskolan som 
framträdande aktör. 

Bibliotekshögskolan utvecklade under året arbetet inom det in
ternationella iSchoolnätverket, genom att medverka i iConference i 
Berlin och genom att etablera ett närmare samarbete med de nordiska 
medlemmarna i nätverket. Inom ramen för ett SIDAfinansierat pro
jekt som involverar University of Rwanda hölls under året workshops 
och kortkurser i Rwanda. 

Samverkan och nyttiggörande
Bibliotekshögskolan har sedan länge en stark koppling till biblioteks
professionen. Detta kommer bland annat i uttryck i att Bibliotekshög
skolan årligen är medarrangör, 2014 tillsammans med Kultur i Väst och 
Borås Stadsbibliotek, av bibliotekskonferensen Mötesplats Borås: Profes
sionForskning. I oktober ägde den 14:e konferensen i ordningen rum 
med temat ”Forskande praktiker & forskare i praktiken”.

Under Bok och biblioteksmässan deltog Bibliotekshögskolan 
2014 i samverkan med lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.  
I år gavs ett omfattande monterprogram med stor variation av ämnen, 
bland annat Medie och informationskunnighet i skolan, Skolbibliotek: 
forskning och perspektiv, Nya idéer i kulturpolitiken, och Vad är det 
som är så speciellt med att läsa skönlitteratur. Intervjuer med flera för
fattare med anknytning till Högskolan i Borås genomfördes också, till 
exempel med debutantpristagarna Anna Fock och Elin Boardy. 

Bibliotekshögskolans forskningsprogram Social Media Studies har 
under året deltagit i konferensen Möteplats Sociala Medier som för 
femte gången arrangerades av Borås Stad och Högskolan i Borås.

Samverkan med det omgivande samhället visar sig också genom att 
Svensk Biblioteksförening har gett Bibliotekshögskolan i uppdrag att 
genomföra en omfattande studie om mediestrategier. Studien har rönt 

stor uppmärksamhet, och ett fördjupat samarbete rörande dessa frågor 
har initierats under året. Likaledes på uppdrag av Svensk Biblioteks
förening har Bibliotekshögskolan under 2014 haft redaktörskapet för 
den skrift som kommer att publiceras för att uppmärksamma att före
ningen firar 100 år.

Ett annat exempel på samverkan är att forskargruppen informa
tionspraktiker under året medverkade i en mötesdag med Statens 
Medieråd kring MIKforskning.
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BIBLIOTEK OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 61,4 62,6 61,9

Externa intäkter 11,1 10,0 5,7

   – varav forskning 10,3 9,2 4,2

Antal helårsstudenter (HST) 571 606 616

Antal helårsprestationer (HPR) 450 480 507

Prestationsgrad 79 % 79 % 82 %

Andel studenter på avancerad nivå 17 % 17 % 13 %

Antal avlagda examina 176 201 157

Antal lärare 61 59 56

   – varav andel kvinnor 57 % 57 % 62 %

   – varav andel män 43 % 43 % 38 %

Andel disputerade 46 % 49 % 43 %

Antal professorer 7 5 4

   – varav andel kvinnor 43 % 43 % 40 %

   – varav andel män 57 % 57 % 60 %

Antal forskarstuderande 18 17 18

   – varav andel kvinnor 72 % 65 % 72 %

   – varav andel män 28 % 35 % 28 %
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Handel och IT

Ett växande utbud på engelska har ökat det internationella inslaget i 
utbildningarna på såväl grundnivå som avancerad nivå. För studenter 
på magister och masterutbildningarna ges möjlighet att läsa hela ut
bildningen på engelska.

Ett exempel på internationaliseringen är samarbetet med universi
tet i Kina som innebär att högskolan genomför utbildningen Affärs
informatikprogrammet med inriktning mot internationell marknads
föring och IT, som leder till dubbla examina och ett års utlandsstudier 
i Kina. Utöver denna utbildning utbildas bland annat civilekonomer, 
dataekonomer, administratörer för offentlig sektor, samt system
arkitekter och systemvetare. Sedan Högskolan i Borås erhöll examens
rättigheter för Civilekonomexamen har utbildningen varit en av de 
mer eftertraktade vid lärosätet med ett stadigt högt söktryck.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Handel och IT omfattar det forsknings och praktikfält där handel och 
IT samverkar, påverkar eller stödjer varandra. Detta sker inte minst 
genom att den ökande handeln driver på ITutvecklingen samt att 
ITutvecklingen förändrar människors uppfattningar om av vad som 
är möjligt. En ökad integrering av Handel och IT leder till förändrade 
beteenden, behov och krav hos medborgare, kunder och användare 
men även till att enskilda individer i allt högre grad skapar värde i 
samverkan med företag, organisationer och andra individer. Mycket 
pekar mot att vi befinner oss i början av en omvälvande förändring 
av handeln och konsumtionsmönster tack vare ITanvändning och 
digita lisering. Nya mobila och digitala tjänster inom handeln utveck
las i snabb takt och digitala verktyg och IT blir i ökande utsträckning 
en del av butiksbesöket. 

En ökad digitalisering leder också till att företags affärsmodeller 
måste omprövas, verksamheter omorganiseras, målgrupper och kom
munikation förändras och redovisningsprinciper anpassas. Genom att 
ta utgångspunkt i hur handel och IT påverkar och utvecklar varandra, 
samverkar och bildar en helhet som innefattar flera perspektiv, skapas 
en forskningsverksamhet som är nydanande och som utmärks av fler
vetenskap och unicitet. 

Forskningsprogrammet SIIR (Swedish Institute for Innovative 
 Retailing) är skapat för att bidra till en innovativ och hållbar handel, 
där syftet är att erbjuda en forskningsmiljö som är innovativ och öppen 
för handelsaktörer och organisationer som är knutna till handels fältet. 
SIIR är områdets strategiska satsning och ett högskoleövergripande 
program. Inom ramen för SIIR finns den unika forskningsmiljön 
Handels labbet, som är en experimentmiljö designad som en fysisk 

 butik där nya tjänster och digitala beslutsstöd för konsumenter testas 
och utvärderas. I Handelslabbet ryms avancerad teknisk utrustning 
med detaljhandelsvaror där ITpiloter ständigt utvecklas och testas 
på respondenter. Handelslabbet har under verksamhetsåret haft en 
mängd företagsvisningar där syftet är att sprida kunskap om handel 
och IT, inspirera företag till att tänka nytt och sprida kunskap om 
framtidens handel och konsumentinsikt. 

SIIR har under 2014 haft ett flertal forskningsprojekt som bland 
annat handlat om hur öppna innovationsmiljöer kan ge mervärde för 
handelssektorn, hur digitala beslutsstöd skapar konsumentvärde, hur 
konsumentinsikt kan användas för att utveckla affärsmodeller samt 
hur avancerad datamining kan bidra till effektivisering och ökat kund
värde. SIIR har under året producerat vetenskapliga texter i form av 
konferensbidrag och journalartiklar samt sökt forskningsmedel för 
olika projekt. SIIR är också en aktiv kunskapsaktör och deltar ofta på 
företagsevenemang genom att föreläsa om framtidens handel och ut
maningar. År 2014 har SIIR tagit fram en modell för uppdragsbaserad 
forskning (SIIR Partner Group), vilket ger möjligheter för regionala 
och nationella företag att i samverkan med akademin utveckla inno
vativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar.
Vid flertalet tillfällen under verksamhetsåret har företags ledningsgrup
per genomfört utbildningsdagar under ledning av SIIR under temat 
”Framtidens handel”. 

Styrning, organisering och ledning (SOL) är en forskargrupp som 
inhyser ett brett register av forskare och forskningsprojekt. Bland de 
projekt som varit igång under 2014 kan följande nämnas; bolags
styrning, chefsroller, detaljhandelns förändring, företagsamhet hos 
invandrare, management som konsekvens av kultur, nya organisa
tionsstrukturer, reformer i offentlig sektor, stadens omvandling, stra
tegisk rekrytering, styrgruppens praktik, styrningens komplexitet samt 
välfärdens organisering nu och sedan. Genomgående handlar det om 
forskning som är praktiknära men samtidigt har nära till undervis
ningssituationen. 

Forskningens roll är att ta reda på vad undervisningen ska handla 
om och är därför en viktig komponent i både underhåll av befintliga 
utbildningsprogram och utveckling av nya.

Sustainable Consumption Research Group är en forskargrupp som 
fokuserar på olika aspekter av hållbarhet och omfattar ekologiska, eko
nomiska och sociala dimensioner. En utmaning i dagens och framtida 
samhälle är hållbar konsumtion och forskningsprojekten representerar 
olika perspektiv, teorier och metoder och är till stor del tvärvetenskap
ligt inspirerade.

Utifrån ett starkt regionalt och nationellt behov har högskolan utvecklat ett antal 
utbildningar med inriktning mot Handel och IT. Här ges utbildningar i ekonomi och 
informatik upp till masternivå samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. 
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Computer Science Lab at Borås Sweden är en forskargrupp som 
jobbar med Big Data och skapar algoritmer för att analysera stora 
mängder data. Ett aktuellt projekt som gruppen arbetar med är Data
analys för detektion av läkemedelseffekter (DADEL), ihop med bland 
annat Stockholms universitet. Tre av de sex doktoranderna i  CSL@BS 
är involverade i detta projekt, där olika källor analyseras för att skapa 
algoritmer som finner mönster, bland annat om orsaker till biverk
ningar av läkemedel. Ytterligare ett projekt är den perfekta golfsvingen. 
I sportvärlden finns få saker som anses så svårt som en bra golfsving. 
Den perfekta svingen upplever spelaren kanske några få gånger i livet. 
Fast nu ska forskare från Borås och Skövde vetenskapligt plocka fram 
en metod för att förstå hur en golfare ska kunna närma sig den perfekta 
svingen.

Under året har området Handel och IT varit mycket framgångs
rika i att attrahera extern finansiering till ett flertal spännande projekt. 
Nedanstående exempel är ett axplock av dessa:

Design av etjänster för alla syftar till att utveckla principer för 
 design av etjänster utifrån ett konsument eller medborgarperspektiv. 
Utbudet av internetbaserade etjänster har ökat dramatiskt och i takt 
med detta har internethandel och internetbaserad medborgarkommu
nikation ökat dramatiskt. Idag har de flesta svenska medborgare en 
dator och en mobiltelefon vilket har inneburit att användningen av 
etjänster inte längre är förbehållet än mindre exklusiv och homogen 
grupp. En viktig fråga i projektet är att föreslå designprinciper som 
stödjer interaktion för användare med olika förkunskaper, erfarenheter 
och attityder.

Användningen av ledningssystem och nyckeltal för organisering 
och kontroll är ett fyraårigt projekt som syftar till att studera hur 
dessa tolkas och ageras i praktiken med konsekvenser för individ, 
 organisation och samhälle. Studien förväntas öka kunskapen om och 
förståelsen för komplexiteten i att styra och leda verksamheter med 
stöd utav ledningssystem och nyckeltal då dessa ständigt tolkas och 
omtolkas för att passa lokala intressen och kontexter i verksamheten. 
Denna översättningsprocess kan, genom beslut och handling, ge både 
förväntade och oförväntade resultat i verksamheten i termer av lön
samhet, säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet; 
något som inte bara påverkar individen och organisationen utan även 
samhället i övrigt.

Återanvändning och återvinning av kläder syftar till att utveck
la kunskap och lösningar för att minska det textila klädavfallet. Det 
genom förs tre delstudier. Den första har som syfte att öka kunskapen 
och förståelsen för hur konsumenter resonerar och agerar när de köper 
kläder och hur de gör sig av med kläder. Den andra syftar till att öka 
förståelsen för hur olika intressenter i ett nätverk ser på och förhåller 
sig till problemen med textilt avfall bland hushåll, i synnerhet kläd
avfall. I den tredje delstudien studeras processen och effekterna av en 
försöksverksamhet (Textilreturen) av återanvändning och återvinning 
av kläder och textil som utvecklats av Gekås Ullared i samarbete med 
Human Bridge.

Förbättrad processeffektivitet och kvalitet i IT Service Managment 
syftar till att utveckla en digital utvärderingsmetod som är lättillgänglig 
och användbar för små och medelstora företag. Perspektivet för meto

den att röra sig från ”Best practice” mot ”Good enough” för att möjlig
göra en lönsamhet inom ITSM även för små och medelstora företag.

Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter syftar till att att 
utveckla tekniker och verktyg för att stödja beslutsfattande och upp
täckt av läkemedelseffekter genom att analysera patientjournaler, läke
medelsregister, biverkningsrapporter och kemiska data i form av både 
strukturerad och ostrukturerad (fri text) data. Det femåriga projektet, 
med en total budget av 19 miljoner kronor, kommer att bidra med 
nya metoder för data mining och klinisk text mining samt utveckla 
en plattform för storskalig analys av massiva, heterogena och ständigt 
växande data mängder.

Innovation för hållbart vardagsresande är ett fyraårigt projekt som 
syftar till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om hur digita
la informationsinfrastrukturer och tillhörande tjänster kan bidra till 
 expansionen av andelen kollektivtrafik i det totala persontransport
systemet. Ett gemensamt kännetecken för samtliga projekt är att de 
har en stark koppling till praktikfältet.

Attraktiv möteplats och arena
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla arenor för möten mel
lan forskning och praktik, forskare och praktiker.

Ett exempel är en konferens inom IT Service Management som 
 genomfördes för tredje året i rad. Syftet med konferensen är att skapa 
en mötesplats för forskare och praktiker med fokus på vad ett ökat 
tjänsteperspektiv hos kunder och leverantörer innebär. Konferensen 
lockade ett 100tal deltagare från cirka tio universitet och ett 40tal 
företag.

HANDEL OCH IT

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 77,8 77,3 79,7

Externa intäkter 11,9 9,0 7,3

   – varav forskning 8,3 7,3 5,3

Antal helårsstudenter (HST) 920 980 1  085

Antal helårsprestationer (HPR) 829 865 939

Prestationsgrad 90 % 88 % 87 %

Andel studenter på avancerad nivå 11 % 12% 13 %

Antal avlagda examina 267 296 229

Antal lärare 56 60 54

   – varav andel kvinnor 23 % 23 % 21 %

   – varav andel män 77 % 77 % 79 %

Andel disputerade 64 % 52 % 61 %

Antal professorer 7 7 7

   – varav andel kvinnor 14 % 14 % 14 %

   – varav andel män 86 % 86 % 86 %

Antal doktorander 15 15 18

   – varav andel kvinnor 33 % 27 % 24 %

   – varav andel män 67 % 73 % 76 %
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Hållbar vårdutveckling

Det handlar om att förklara och förstå hur man träffsäkert främjar 
hälsa och livskvalitet genom innovationer och interventioner som inte
grerar olika kunskapsformer. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
En hållbar och träffsäker vård innebär att utbildning och forskning 
inom området uppmärksammar patienters och närståendes perspek
tiv på hälsa, den vård som erbjuds samt den förändrade livssituation 
som kan följa av ohälsa. Vidare beaktas såväl medicinska som existen
tiella vårdaspekter, samt vårdens organisatoriska sammanhang. Inom 
området bedrivs i huvudsak sjuksköterskeutbildning. Därutöver ges 
barnmorskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar med 
inriktning mot ambulans, anestesi, intensivvård och distrikt. Ämnet 
vårdvetenskap kan studeras upp till magisternivå. 

För att tillgodose behovet av fortbildning och kompetensutveck
ling för yrkesverksamma erbjuds kurser och uppdragsutbildningar 
inom vård och omsorg. Under året har ledarskapsutbildning genom
förts för äldreomsorgens chefer, en uppdragsutbildning på uppdrag av 
Socialstyrelsen där högskolan är försteleverantör i region syd. Under 
året har rättigheter att starta ett Masterprogram i vårdande i högtek
nologisk och prehospital miljö erhållits, detta masterprogram förbätt
rar möjligheterna till kompetenshöjning för specialistsjuk sköterskor 
inom akutsjukvård. Programmets innehåll ligger i linje med den 
forskningsprofil som finns hos forskargruppen inom akutsjukvård 
samt inom forskningsprogrammet Akut och prehospitalt vårdande 
– säker, jämlik och hållbar vård i teknikintensiva och prehospitala 
vårdmiljöer.

Högskolan i Borås har sedan tidigare avtalsreglerat samarbete 
med Västra Götalandsregionen, samtliga kommuner i Sjuhärad samt 
Alingsås kommun. Avtalen utgör förutsättningar för att sjuksköterske
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. Under 2014 har ett arbete 
startats för att undersöka möjligheten att utveckla en utbildningsvårds
avdelning tillsammans med Borås Stad. 

Utbildningsvårdsavdelningarnas huvudsakliga syfte är att höja kva
liteten i sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning 
 genom ett väl utvecklat koncept där teori och praktik integreras. För 
att ytterligare främja integration mellan teori och praktik har simu
leringsaktiviteter inom utbildningarna utvecklats och kommer att 

byggas ut ytterligare. I syfte att säkra kvaliteten i sjuksköterskeutbild
ningen ingår också reflektion som ett obligatoriskt moment. 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.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Högskolan samarbetar med lärosäten som har examensrättigheter på 
forskarnivå, vilket möjliggör att forskarutbildning kan bedrivas vid 
Högskolan i Borås. I syfte att skapa en komplett miljö som erbjuder 
utbildning på alla nivåer har arbetet med att ansöka om forskarutbild
ningsrättigheter 2015 initierats. Under året har forskningsaktiviteten 
varit hög och särskilt inom områdena; Akut och prehospitalt vårdande 
– säker, jämlik och hållbar vård i teknikintensiva och prehospitala vård-
miljöer, Åldras Lära Leva: Hållbara vändpunkter – en väg mot ett gott 
liv i åldrandet och Ledarskap under utveckling av vårdprocesser och i 
kommunikation med media.

Akut och prehospitalt vårdande – säker, jämlik och hållbar 
vård i teknikintensiva och prehospitala vårdmiljöer
För att ytterligare stärka forskningen inom akutsjukvård har forskar
grupper inom prehospital vård och intensivvårdsområdet gått sam
man och skapat forskningsprogrammet Akut och prehospitalt vårdande 
– säker, jämlik och hållbar vård i teknikintensiva och prehospitala vård-
miljöer. Utgångspunkten är att patienter som drabbas av akut sjuk
dom eller trauma oftast har den första vårdkontakten med prehospital 
akutsjukvård i form av ambulanssjukvård eller akutmottagning. Vid 
allvarlig sjukdom är intensivvårdsavdelning nästa steg. 

Tidiga vårdåtgärder är av avgörande betydelse för utgången av den 
akuta situationen. Bedömning av den svårt sjuke eller skadade patienten 
måste ofta göras snabbt då ett antal livräddande och livsuppehållande 
åtgärder kan behöva göras under en kort tidsperiod. Denna avancera
de vård kan medföra patientsäkerhetsrisker, såsom felaktig bedömning 
av patientens problem, fel vård och fel medicinering vilket kan leda till 
oväntade komplikationer, lidande eller till och med död. Även alla trans
porter och överföringar pre, intra, och interhospitalt är riskområden 
utifrån patientsäkerhetssynpunkt. Till detta hör också kommunikation 
mellan vårdpersonal mellan enheter och mellan till exempel skift.

Syftet med forskningsprogrammet är att studera interventioner 
som kan förebygga skadliga tillbud och skadlig vård under pre, intra 
och interhospitala transporter av patienter med akut och livs hotande 
tillstånd. Inom forskargruppen pågår ett flertal projekt som berör det 

Hållbar vårdutveckling handlar om att utveckla och integrera professionellt 
vårdande inom vårdorganisationer utifrån ett patientperspektiv. Inom området 
produceras och förmedlas kunskap om god vård oavsett om den ges inom  
privat eller offentlig verksamhet. 
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beskrivna problemområdet. Större projekt är planerade utifrån tre om
råden. Ett område handlar om att kartlägga patientsäkerhetsbrister i 
den tidiga vårdkedjan. Det andra området undersöker intra och inter
transporter medan det tredje området handlar om patientsäkerhets
risker i den akut sjuke äldre patientens vårdkedja. Under 2014 erhöll 
projektet Evidence-based design in high-tech health care environments – a 
challenge for the future 4 Mkr av Vetenskapsrådet för fortsatt utveckling 
av det redan påbörjade, vårdvetenskapliga och tvärdisciplinära, forsk
ningsprojektet kring vårdrummet på en intensivvårdsavdelning.

Åldras Lära Leva: Hållbara vändpunkter  
– en väg mot ett gott liv i åldrandet
Äldreprogrammet ingår i högskolans strategiska forskningssamarbete 
med Högskolan i Skövde. Programmet innehåller fyra projekt, varav 
två ingår i det strategiska forskningssamarbetet. 

Projekt 1: Livsstilens betydelse för äldre människors hälsa har under 
året erhållit etiskt tillstånd, startat upp samt erhållit projektmedel om 
300 tkr från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Projekt 2: Kraftgivande samtal till äldre med långvarig smärta har 
genomfört datainsamling och analyser vilket såhär långt resulterat i 
flera manus och inskickade publikationer. Workshop har genomförts, 
ytterligare projektmedel sökts hos Vårdalstiftelsen samt kontakter ta
gits med Gerontologiskt centrum i Jönköping för samverkan. 

För projekt 3: Meningsskapande hållpunkter, har genomförts data
insamling och analyser, vilket såhär långt resulterat i flera manus. 

I projekt 4: Livet som invandrare och pensionär i Sverige har data
insamling och analys genomförts och ett artikelmanus är under färdig
ställande. 

Ledarskap under utveckling av vårdprocesser  
och i kommunikation med media
Projektet bidrar till hur ledarskap bidrar till utveckling av vårdens flö
den och hur chefer kan kommunicera utvecklingsarbete bättre inom 
både organisationen och med media. Projekten finansieras av FORTE, 
AFA samt med strategiska medel från Högskolan i Borås. Under året 
har flera publikationer och bokkapitel om ledarskapets förutsättningar, 
förhållningssätt och kommunikation producerats. Forskare i projektet 
har även medverkat i populärvetenskapliga seminarier och publika de
batter. Resultaten kommer till nytta direkt genom samverkan som sker 
med flera sjukhus och kommunala vårdorganisationer i Sverige – samt i 
undervisning och pågående uppdragsutbildning om ledarskap i vården.

HÅLLBAR VÅRDUTVECKLING

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 103,9 96,9 99,6

Externa intäkter 15,4 7,0 6,1

   – varav forskning 6,4 4,1 3,7

Antal helårsstudenter (HST) 940 904 859

Antal helårsprestationer (HPR) 839 829 785

Prestationsgrad 89 % 92 % 91 %

Andel studenter på avancerad nivå 23 % 25 % 27 %

Antal avlagda examina 647 621 650

Antal lärare 74 79 72

   – varav andel kvinnor 69 % 68 % 71 %

   – varav andel män 31 % 32 % 29 %

Andel disputerade 50 % 46 % 49 %

Antal professorer 12 10 9

   – varav andel kvinnor 50 % 50 % 44 %

   – varav andel män 50 % 50 % 56 %

Antal doktorander 12 17 20

   – varav andel kvinnor 75 % 71 % 68 %

   – varav andel män 25 % 29 % 32 %
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Pedagogiskt arbete 

Miljön kompletteras med kompetensutvecklande fristående kurser, 
ofta på uppdrag av Skolverket, och uppdragsutbildningar med inrikt
ning mot lärarprofessionen.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Samtliga lärarprogram i Borås präglas av de lokala examensmålen. 
Dessa fokuserar på inkludering, hållbar utveckling, estetiska lärproces
ser, informationskompetens och digital kompetens och ingår genom
gående i samtliga kurser. Utbildningarna stöds av den forskning som 
bedrivs vid högskolan vilken är en närvarande beståndsdel i utbild
ningen som också säkrar sin kvalitet genom lärare med yrkesbakgrund 
och frekventa verksamhetsförlagda inslag. Under 2014 fullföljdes 
imple menteringen av 2011 års examensordning för Grundlärare med 
inriktning mot arbete i fritidshem och Förskollärare. 

Utvecklingsinsatser inom programmen vidtas successivt och ruti
nerna för att säkra utbildnings och forskningskvaliteten ses ständigt 
över och kompletteras kontinuerligt. En väsentlig åtgärd under året var 
översynen av examensmålens konkretiserande i utbildningarna. Strä
van mot att alla lärare som bedriver handledning och examinerar exa
mensarbeten har relevant kompetens för uppdraget är ständigt aktuell.

Under året har dessa lärare genomfört ett utvecklingsarbete av
seende kriterier för bedömning av studenternas examensarbeten. 
Ett utvecklingsarbete, Läsa, tala och skriva, som syftar till att stödja 
 studenterna i använda akademiskt språk har genomförts under året. 

Under året har magisterutbildningen i pedagogiskt arbete granskats 
av Universitetskanslersämbetet. I september kom beskedet att UKÄ 
anser att underlaget för bedömning av pedagogiskt arbete vid Högsko
lan i Borås visar på mycket hög måluppfyllelse för examensordningens 
mål, högsta betyg med andra ord. 

Ett utvecklingsarbete som syftar till att etablera en gemensam 
 utbildning för lärare och bibliotekarier pågår. Att pedagogik och 
 biblioteksverksamhet i såväl skolan som andra verksamhetsfält har ett 
starkt samband är inte något nytt. Som ett led i att uppnå syftet har 
en gemensam kurs för redan verksamma lärare och skolbibliotekarier 
utvecklats och genomförts. Söktrycket till kursen Medie och infor
mationskunnighet i skolan, 7,5 hp, har varit stort vid båda tillfällena 
den erbjudits. Kursen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och 
andra aktörer inom området såsom Nordicom, Statens medieråd och 
Filmpedagogerna. 

2014 har en av verksamhetens medarbetare disputerat och två uni
versitetsadjunkter antagits till forskarutbildning.

Forskning
Forskning bedrivs inom bildning, utbildning, undervisning, ledarskap, 
fostran och lärande genom nedanstående forskargrupper.

Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle
Forskargruppens mål är att skapa förståelse för hur kulturella, politiska 
och ekonomiska förhållanden är relaterade till pedagogiska verksam
heter och praktiker i utbildning som samhälle. Analyser och studier 
av dessa relationer, effekter, verkningar samt konsekvenser görs med 
fokus på kunskap och lärandeprocesser i utbildningssammanhang, 
lärar profession och lärarutbildning, men även andra pedagogiska verk
samheter i samhället är av intresse. 

Forskningen omfattar alltifrån historiskt vinklade studier till stu
dier kring policyprocesser och studier av professionsomvandlingar 
inom utbildningsfältet. Gruppen har ett specifikt intresse i att presen
tera och kritiskt granska forskningsmetoder, forskning och forsknings
kommunikation om professionella aktörers arbete och arbetsvillkor 
och att analysera och kritiskt diskutera olika sätt att förstå pedagogiska 
yrken och deras kunskapsbas. Avsikten är dessutom att diskutera de 
pedagogiska verksamheterna samt de pedagogiska yrkenas och yrkes
utövarnas arbete i ett internationellt perspektiv. 

Välfärd, interaktion och värden 
Forskningen behandlar frågor om demokrati, etik och moral, nor
mer och olika typer av värden (etiska, politiska, sociala, existentiella 
m.m.). Forskningen inkluderar frågor om bildning och mål i peda
gogisk verksamhet då, nu och i framtiden samt frågor om inklude
ring och exkludering relaterat till kritisk utbildningssociologi, bland 
annat  social rättvisa och normkritiska perspektiv på genus, klass och 
etnicitet. Inom detta fält inryms också frågor om social interaktion 
och identitetsskapande processer med bland annat koppling till social
psykologisk teoribildning.

Under 2014 har forskningsprogrammet Research and Capability in 
Inclusion and Welfare (RCIW) fortsatt att utvecklas. Programmet har 
ambitionen att utvecklas till en nationellt ledande miljö inom området 
inclusion, som utgör ett sedan länge väl etablerat forskningsområde 
internationellt. Inom ramen för RCIW finns det VINNOVAfinansie
rade projektet Inkluderande medborgarskap samt det EUfinansierade 
projektet TdiverS. Samarbetsavtal har slutits med kommuner, lands
ting och myndigheter liksom med Senter for praksisrettet utdannings
forskning, Høgskolen i Hedmark och Laboratorium for forsknings
baseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Aalborg Universitet.

Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås bedöms som en av landets mest 
uppskattade med examenstillstånd för förskollärare, grundlärare och ämneslärare 
för både 7–9 och gymnasiet. Inom samma verksamhet bedrivs också utbildning 
inom pedagogiskt arbete på avancerad nivå. 
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Uppdragsutbildning
Regionalt utvecklingsCentrum, RuC, är verksamhetens länk och bro
byggare mellan högskolan och det omgivande samhället i syfte  att 
skapa förutsättningar för forskningsbaserad verksamhets och kvalitets
utveckling och kompetensutveckling i förskola, förskoleklass, fritids
hem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt organisationer 
inom näringsliv och arbetsmarknad. 

Fokus för utvecklingscentret ligger, precis som tidigare, på 
professions utveckling, praxisnära utveckling, utbildning, kompetens
uppbyggnad och kompetensöverföring. En stor del av verksamheten 
bestod, även 2014 av kurser inom ramen för Lärarlyftet II, Förskole
lyftet, kompetensutvecklande fristående kurser samt kunskapssprid
ning och annan kompetensutveckling. Därtill har nätverksbyggande, 
identifiering av utvecklingsprojekt, spridande av forskningsresultat, 
handledar utbildningar och förmedling av examensarbetenas verksam
hetsinnehåll under året också utvecklats till att omfatta uppdragsforsk
ning. 

Under hösten tilldelade Skolverket högskolan ett uppdrag gällande 
modulframtagning inom det nyinrättade Läslyftet. Läslyftet syftar till 
att skapa läsintresse bland barn och unga. Uppdraget drivs med lära
re och forskare från såväl lärarutbildningen som bibliotekarieutbild
ningen. Högskolan har under året anordnat en forskningscirkel där 
tolv utvecklingsledare i Sjuhärad tillsammans med två forskare inom 
 pedagogiskt arbete träffats tio gånger under året, tre timmar per till
fälle. Syftet med forskningscirkel är att teori och praktik möts, del
tagarnas egna dilemman och vardagliga ”problem” formar forsknings
frågan i forskningscirkeln. 

Dimensionering av och rekrytering till lärarprogrammen
Rekryteringen till, och dimensioneringen av, lärarutbildningarna före
gås kontinuerligt av en omvärldsanalys där inventering av, främst det 
regionala, behovet av utbildningsplatser ingår. Regional statistik till
sammans med kontinuerliga kontakter med kringliggande kommuner 
stödjer den dimensionering och det utbildningsutbud som erbjuds. 
Ämneslärarutbildningen erbjuds med givna ämneskombinationer i 
syfte att garantera studenterna examen vid lärosätet. 

För att nå de presumtiva studenterna bedrivs årligen aktiva rekry
teringskampanjer genom deltagande på utbildningsmässor, annonse
ring i såväl dagspress och via digital media som inom kollektivtrafiken. 
Det organiseras också besök för gymnasieelever. Det låga söktrycket 
till ämneslärarutbildning i matematik, kemi och fysik resulterade i att 
dessa utbildningar inte erbjöds inför hösten 2014 trots arbetsmarkna

dens uttalade behov av dessa lärarkategorier. Vårbudgetens avisering av 
utökning av lärarutbildningsplatser i kombination med dimensione
ringsdialoger på nationell nivå, främst inom nätverket Lärarkonventet, 
fick till följd att antagningen till förskollärarutbildningen utvidgades 
redan hösten redan 2014. Vårbudgeten tillsammans med regering
ens budgetproposition innebar också en beredskap för den framtida 
 dimensioneringen.

PEDAGOGISKT ARBETE

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 111,6 107,3 110,8

Externa intäkter 22,4 21,7 21,6

   – varav forskning 4,6 3,7 2,5

Antal helårsstudenter (HST) 1  321 1  361 1  365

Antal helårsprestationer (HPR) 1  210 1  235 1  228

Prestationsgrad 92 % 91 % 90 %

Andel studenter på avancerad nivå 12 % 12 % 10 %

Antal avlagda examina 593 598 525

Antal lärare 96 98 98

   – varav andel kvinnor 75 % 72 % 73 %

   – varav andel män 25 % 28 % 27 %

Andel disputerade 44 % 50 % 52 %

Antal professorer 8 10 10

   – varav andel kvinnor 50 % 40 % 50 %

   – varav andel män 50 % 60 % 50 %

Antal doktorander 7 9 15

   – varav andel kvinnor 57 % 86% 69 %

   – varav andel män 43 % 14 % 31 %
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Resursåtervinning  
och ingenjörsvetenskap

Högskolan bedriver en unik forskning och forskarutbildning inom 
området Resursåtervinning. Utbildningen och forskningen präglas av 
en stark professionskoppling, en internationell profil och en nära sam
verkan med det omgivande samhället.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Akademi och kvalificerat yrkesliv kopplas samman genom att utbild
ningsprogrammen är framtagna i samarbete med företrädare för nä
ringslivet för att säkerställa att de motsvarar efterfrågan på arbetsmark
naden. Samtidigt har alla utbildningsprogram en tydlig koppling till 
högskolans forskningsprofiler och utbildningarna på grundnivå öpp
nar för vidare fördjupningsstudier på magister och masternivå samt 
därifrån till forskarutbildning. Under 2014 har stora kvalitetshöjande 
insatser specifikt riktade mot examensarbetesprocessen genomförts i 
samband med UKÄutvärderingen av ingenjörsutbildningar.

Utbildningsmiljön har en internationell prägel och inom ramen 
för ett antal utbildningsprogram erbjuds studenterna möjligheten att 
genom föra en del av utbildningen vid ett av högskolans partnerlärosäten 
i Sydkorea, Kina, Brasilien eller Tyskland. De tvååriga internationella 
masterprogrammen med engelska som undervisningsspråk har lockat 
studenter från hela världen och i den årskull som påbörjade utbildning
en under 2014 finns 13 olika nationaliteter representerade. Forsknings
anknytningen för masterprogrammen är särskilt stark genom närhe
ten till forskningen och forskarutbildningen inom Resurs återvinning. 
Examens arbeten utförda i miljön har lett till publikationer och 
konferens bidrag. Masterstudenterna finns i en miljö nära doktorander 
och professorer. Flera av de examinerade har gått vidare till doktorand
tjänster. Hösten 2014 startade en magisterutbildning med huvudområ
det byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande. 

Forskarutbildning
Forskarutbildningen inom Resursåtervinning har utvecklats mycket 
positivt sedan starten 2011 och i april 2014 disputerade den första dok
toranden. Totalt disputerade tre doktorander under 2014. Dess utom 
genomförde en doktorand ett licentiatseminarium som ett delmål mot 
doktorsexamen. Med fyra nya doktorander antagna under året inne
bär detta att det sammantaget nu finns 20 antagna doktorander. Under 

2014 har fyra forskarstuderande kopplade till forskningen inom resurs
återvinning, men inskrivna på andra lärosäten, disputerat. 

Forskning
Den flervetenskapliga forskningsmiljön syftar till att förbättra och ut
veckla nya metoder och processer för materialåtervinning och för för
ädling av avfall och restprodukter till energi och material. 

Forskargruppen inom bioteknik är inriktad på att utveckla metoder 
för förbehandling av material och jäsningstekniker för att omvandla 
avfall och restprodukter till energi och nya material. Arbetet är inriktat 
på framställning av etanol, 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, Lycke
by Starch AB och Borås Energi och Miljö. Under 2014 har gruppen 
bland annat arbetat med att utveckla en egen profil inom jäsnings
teknik samt att utveckla samarbete med andra universitet och forsk
ningsinstitut i världen.

Forskargruppen inom polymerteknik är inriktad på att utveckla 
miljö mässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer, baserade 
på biobaserade råvaror. Forskningen är starkt kopplad till forsknings
profilerna Resursåtervinning samt Textil och mode. Samarbete sker 
med Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF 
och Swerea SICOMP, Innventia samt flera utländska universitet och 
forskningsinstitut. Under 2014 har gruppen vidareutvecklat forsknings
projekt med syfte att undersöka och utveckla nya polymera material som 
kan användas för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier och 
kompositer samt arbeta med att utveckla tillverkningsteknik för kompo
siter. Ett viktigt område är återvinning av fiberkompositer och bioplaster, 
vilket har skett inom ett projekt inom Mistras Closing Loopprogram.

Forskargruppen inom förbränning och termiska processer är in
riktad på termisk behandling av olika typer av råvara som företrädes
vis är kopplade till restprodukter eller biomassa. Forskningen bedrivs 
både teoretiskt och experimentellt. Den experimentella verksamheten 
sker både på högskolan och i fullskaliga anläggningar. Under 2014 har 
vidare utvecklingen av forskningen har varit riktad mot grundläggande 
kinetik inom pyrolys och förgasning men också mot att tydligare koppla 
detta till produkter. Gruppen har även stärkt forskningen kring utnytt

Högskolan i Borås är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer med 
utbildningar som är väl förankrade såväl i Borås- och Västra Götalandsregionen som 
internationellt. Högskolan i Borås erbjuder förutom högskoleingenjörsutbildningar 
inom byggteknik, energiteknik, industriell ekonomi, kemiteknik och maskinteknik 
även tekniker-, kandidat-, magister- och masterutbildningar samt tekniskt basår. 
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jande av restprodukter från termisk behandling vilket framför allt syftar 
till utlakning av värdefulla metaller ur askor från förbränning av avfall. 

Forskargruppen inom datormodellering har under 2014 fokuserat 
forskningen till områdena Resursåtervinning och Textil och mode. 
Forskningen inom Resursåtervinning har inkluderat nedbrytning av 
cellulosamaterial och katalytiska reaktioner som är viktiga för förbrän
ning av avfall. Gruppen har också utvidgat sitt ansvarsområde till soci
ala aspekter inom avfallshantering, som kommer att kvantifieras med 
hjälp av modellering. 

Inom ramen för Textil och mode har forskningen varit inriktad på 
egenskaper hos polymerkompositer och polymermaterial som används 
för att tillverka smarta textilier samt barriäregenskaper av polymer
kompositer (som är relevant för både Resursåtervinning och Textil och 
mode). Gruppen samarbetar med bland annat  Chalmers, Swerea IVF 
och Luleå universitet. Vidare bedrivs också forskning inom logistik 
med gemensamma beröringspunkter till både Resursåtervinning och 
Textil och mode, men även med forskningen inom högskolans övriga 
forskningsområden. Under året har området varit mycket framgångs
rikt 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 tillverkning, trots att 
efter frågan är mycket hög och ständigt ökande. Målet med projek
tet är att studera, dokumentera och avlägsna några av de faktorer 
som hindrar produktionen av bioetanol, biotelylen och biopoly
etylen i Sverige.

•   Membranbioreaktor med kompaktceller för effektivare bioproces
ser. Det övergripande målet med projektet är att utveckla en all
mänt tillämplig metod för framställning av kemikalier som baserar 
sig på inkapslade mikrobiella celler med hög lokal cellkoncentra
tion. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Under året har ett 
strategiskt samarbete utvecklats med det belgiska forskningsinsti
tutet VITO, vilka har arbetat med att utveckla membranbioreak
torer sedan 1980talet.

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

•  Metprom är ett EUprojekt inom ramen för Leodnaro da 
 Vinciprogrammet och syftar till att ta fram ett elearningverktyg 
för hamnsäkerhetsutbildning vilket ska användas till att harmoni
sera kunskapsnivåerna mellan olika hamnar inom EU. Detta pro
jekt genomförs tillsammans med partners från Turkiet, Tyskland, 
Neder länderna och Belgien. 

Samverkan
Under året har det nystartade Centrum för Hållbart Samhällsbyg

gande (CHSB) konsoliderats och ytterligare utvecklats. CHSB är ett 
centrum för samverkan med forskningsinstitut och samhällsbyggnads
aktörer med uppgift att initiera, strategiskt samordna och genomföra 
projekt rörande forskning samt professions och kompetensutveckling. 
Inom ramen för centrat inryms bland annat Innovationsplattform 
Norrby med mål att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde i Borås 
till en nationell och internationell referensmiljö med fokus på att möta 
tekniska, ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala utmaningar. 

Till centrat kopplas Partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås, 
som är en etablerad plattform för forskning, utbildning och innovation 
riktat mot stadsförnyelse. Kärnan i partnerskapet utgörs av fyra aktörer: 
Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forsknings
institut samt Högskolan i Borås. Projektet finansieras av Vinnova och 
av Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande.

Inom ramen för Innovationsplattform Norrby har parterna  under 
året arbetat för att identifiera nya metoder för samverkan, lyfta inno
vativa idéer om hur stadsdelen Norrby kan byggas och renoveras på 
ett ekologist, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Högskolans en
gagemang inom Innovationsplattform Norrby består bland annat av 
metod utveckling av flervetenskapliga, tvärsektoriella kurser kopplade 
till det aktuella stadsutvecklingsprojektet. Vidare har högskolan arbe
tat inom ramen för bygg och materialforskning i projekt där målet var 
att öka graden av förnybart material, såsom trä, vid nybyggnation och 
renovering genom att samarbeta och lyfta byggföretagens innovativa 
idéer och verifiera de genom pilotprojekt. Bland annat ett samverkans
element betongmassivträ har tagits fram i samverkan med SP och 
byggföretagen Fristad Bygg och Hedared Sand och Betong.

RESURSÅTERVINNING OCH INGENJÖRSUTBILDNINGAR

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 110,0 105,6 108,2

Externa intäkter 19,3 19,1 16,0

   – varav forskning 15,5 15,1 11,3

Antal helårsstudenter (HST) 872 920 998

Antal helårsprestationer (HPR) 635 782 828

Prestationsgrad 73 % 85 % 83 %

Andel studenter på avancerad nivå 5 % 5 % 9 %

Antal avlagda examina 352 405 303

Antal lärare 68 62 60

   – varav andel kvinnor 22 % 19 % 20 %

   – varav andel män 78 % 81 % 80 %

Andel disputerade 66% 63 % 65 %

Antal professorer 11 8 9

   – varav andel kvinnor 9 % 12 % 11 %

   – varav andel män 91 % 88 % 89 %

Antal doktorander 21 22 29

   – varav andel kvinnor 24 % 41 % 39 %

   – varav andel män 76 % 59 % 61 %
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Textil och mode

Textilhögskolan har fortsatt hög efterfrågan på utbildningsplat
ser på såväl grundnivå som på avancerad nivå och företag kontaktar 
kontinuer ligt Textilhögskolan med erbjudanden om jobb, praktik
platser och examensprojekt.

Den internationella utbildningsmiljön är tydlig med ett hundratal 
programstudenter som reser ut en termin och ett hundratal inresande 
studenter, och där delar av designutbildningarna är förlagd interna
tionellt, och projektarbeten som examensjobb genomförs globalt. Und
er året har Textilhögskolan etablerat sig i de nya verksamhets anpassade 
lokaler i Textile Fashion Center, som utgör ett internationellt nav för 
textil innovation där Textilhögskolans verksamhet ytterligare stärks i 
regionen textila kluster genom den samlade miljö som Inkubatorn i 
Borås, Modeinkubatorn, Marketplace Borås och Textilmuseet utgör.

Att fortsatt utveckla Högskolan i Borås experimentella miljöer – 
verkstäder och labb – som mötesplats för design och teknologi är av 
stor vikt. Under 2014 beviljades extern finansiering av bland annat en 
3D bodyscanner och ett modulärt digitalt inkjet system genom Stiftel
sen Svensk Textilforskning.

Forskning och utbildning på forskarnivå
Området Textil och mode innefattar design, teknik och management 
och bärs upp av två starka forskningsprogram. Inom programmet 
Smart Textiles bedrivs forskning och utveckling av nya material och 
produkter utifrån dels ett designperspektiv, dels ett textilteknologiskt 
perspektiv. Smart Textiles forskning och utveckling omfattar tillämpad 
grund, experimentell och simuleringsmässig forskning. Forskningen 
är uppdelad på två huvudinriktningar; Smart Textiles Technology Lab, 
inom teknisk och medicinsk forskning och Smart Textiles Design Lab, 
inom designområdet. Forskningen har ett uttalat tillämpat perspektiv 
och samarbetar i stor utsträckning med näringslivet. 

Fashion, Function, Futures F:3 initierades 2011 som ett tvär
disciplinärt forskningsprogram inom textil och mode. Under 2014 har 
fokus legat på textilt management, bland annat som ett resultat av sam
arbetet inom Framtidens företagande och nya affärsmodeller med SIIR 
och Högskolan i Skövde, med finansiering genom Högskolan i Borås 
strategiska medel. Flera projekt initierades inom detta samarbete, till 
exempel Alternativa affärsmodeller för hantverksbaserade småskaliga före-
tag och Kommunikation av hållbart mode. Båda projekten sökte medel 

från KKstiftelsen, dock utan framgång. Mer framgångsrikt var Textil
högskolans medverkan i en EUansökan under ledning av Tampere 
University med projektet From roll to bag. Ett annat projekt tog upp 
mödrars bloggande om barnmode, vilket bland annat resulterade i en 
konferensartikel som presenterades i Edinburgh. 2014 avslutades med 
en stor konferens ”The Design of Prosperity: Communicating  Fashion 
Sustainability”, med deltagare och föreläsare från Patagonia, EU, Sustai
nable Apparel Coalition, H&M, Woolpower och IOU Project. 

Ett axplock av andra spännande extern finansierade projekt är dessa:
I-Tex, Intelligent användning av innovativa textila material för en 

friskare patientnära sjukhusmiljö. Projektet finansieras av VINNOVA 
och syftar till att genom en smart användning av funktionella textilier 
minska smittspridning och bakterietillväxt i känsliga miljöer vilket led
er till minskat antal vårdrelaterade infektioner och därmed en friskare 
sjukhusmiljö. 

CelluTex, Cellulosabaserad textil är en påverkansplattform finan
sierad av VINNOVA med målet att framhålla behov av forskning, 
utveckling, innovation och demonstration inom regenerering av cel
lulosafibrer för att positionera det svenska styrkeområdet ”cellulosa
baserad textil” på europeisk nivå. CelluTex utgörs av ett tvärdisciplinärt 
konsortium som baseras på aktörer från klassiska och nya styrkeområ
den i Sverige; skog, textil och återvinning, som representerar akademi, 
offentlig verksamhet och näringsliv. 

Under året har högskolan beviljats medel ur EU:s nya ram program 
för forskning, Horisont 2020. Med 35 miljoner i totalbudget kom
mer EUprojektet ArcInTex att koordineras av forskare vid Textil
högskolan. EUkommissionen har beviljat högskolan medel för att 
driva en internationell forskarskola i form av ett så kallat European 
Training Network. Programmet är ett av de mest konkurrensutsatta 
inom Marie SkłodowskaCurie Actions och ger 15 doktorander från 
olika länder och discipliner möjlighet att genomgå en unik tvärdis
ciplinär forskarutbildning inom arkitekturtextilinteraktionsdesign.

Av avgörande betydelse för framgång inom området är samverkan 
mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning. Design är en del av 
forskningsområdet Textil och mode, och definierar den konstnärliga 
textila forskningen vid Högskolan i Borås. En central betydelse är att 
utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för 
 textil design som verksamhet och hantverk, vilket bland annat inne

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. 
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bär att utforska den teknologiska grundval som definierar nästa gene
ration av högteknologiska textila material och saker eller att utforska 
och utveckla nya uttrycksmedel; nya uttrycksfulla material och kon
struktionstekniker. Konkreta exempel är att introducera nya typer av 
textila uttryck och nya typer av textil funktionalitet; dynamiska textila 
uttryck, textila sensorer, textila gränssnitt, nya typer av textila appli
kationer etc.

Ett annat forskningsprogram är Performative Fashion Design, vilket 
syftar till att utveckla de konstnärliga grunderna för kläder och mode 
genom grundforskning i definitioner och metoder. Exempel på projekt 
är utveckling av en helt ny konstruktionsprincip för kläder med unika 
ergonomiska och uttrycksmässiga möjligheter som redan rönt mycket 
stor internationell uppmärksamhet. Ett annat projekt utvecklar mo
dern dans tillsammans med Kungliga Danska Balletakademin genom 
att använda kläder som manus och utgångspunkt för skapande och ut
veckling av dans istället för den traditionella texten eller givna rörelser, 
vilket i sig öppnar upp för helt nya uttrycksmöjligheter inom dans och 
performans, men även i sin tur för nya typer av kläder.

Högskolan i Borås ska vara en arena av nationell och internationell  
betydelse för konstnärligt utvecklingsarbete. Forskningen inom områ
det har fortsatt att utvecklas positivt. Erhållna examensrättigheter på 
forskarnivå, närvaron av fem postdoktorer inom interaktionsdesign, 
textil teknik och textilt management och två gästforskare i design, samt 
internationell rekrytering av en professor i materialteknik med textil 
inriktning har bidragit till att ytterligare stärka miljön. En ytterliga
re viktig del för utvecklingen av forskningen, men även utbildningen 
inom Textil och mode, är inrättandet av ett medialab med bland annat 
3D printning och laserskär, till stor del finansierat av TEKO, Sveriges 
Textil och Modeföretag vilket bildar ytterligare ett nav för den fler
vetenskapliga forskningsmiljön.

Smart Textiles initiativet utvecklas vidare och resultatet av ett 
innova tionssystem för textil blir allt tydligare. Karaktäristiskt för 
innova tionssystemet är kopplingen mellan experimentell forskning 
och företagsinitierade forskningsprojekt i en gemensam miljö. Miljön 
karaktäriseras av ett nära samarbete mellan högskola, institut, inkuba
tor, samhälle och näringsliv.

Under 2014 genomfördes två disputationer inom området vid 
Högskolan i Borås. Högskolan i Borås är ett av endast tre lärosäten 

i Sverige som tilldelats examensrättigheter på forskarnivå inom det 
konstnärliga området. Vidare har forskningsmiljön inom området ut
ökats genom att under året anta tre nya doktorander med inriktning 
mot teknik. Det Erasmus Mundus – joint doctorate programme med 
titeln Sustainable Management and Design for Textiles som startades för
ra året, har vidareutvecklats och Högskolan i Borås har under 2014 
tagit emot fyra doktorander inom ramen för programmet. 
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TEXTIL OCH MODE

2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 122,2 117,0 114,0

Externa intäkter 24,4 19,7 20,9

   – varav forskning 19,7 16,2 16,7

Antal helårsstudenter (HST) 908 946 948

Antal helårsprestationer (HPR) 755 747 738

Prestationsgrad 83 % 79 % 78 %

Andel studenter på avancerad nivå 15 % 14 % 11 %

Antal avlagda examina 220 226 164

Antal lärare 69 64 61

   – varav andel kvinnor 54 % 54 % 52 %

   – varav andel män 46 % 46 % 48 %

Andel disputerade 42 % 45 % 38 %

Antal professorer 10 9 9

   – varav andel kvinnor 20 % 22 % 22 %

   – varav andel män 80 % 78 % 78 %

Antal doktorander 27 25 28

   – varav andel kvinnor 74 % 68 % 68 %

   – varav andel män 26  % 32 % 32 %

Finalen för studenter på modedesignutbildningen är examensvisningen EXIT.
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Högskolans högsta beslutande organ är 
styrelsen och styrelsens ledamöter företrä
der hela högskolan. Styrelsen har inseende 
över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs. Sty
relsens 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 ut
ses genom val och Studentkåren i Borås 
representerar studenterna vid högskolan 
med tre ledamöter. Företrädare för de an
ställda har närvaro och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. 

Samtliga styrelseledamöter utses i 
normalfallet för tre år (studentrepresen
tanter ett läsår) och nuvarande styrelse 
har förordnande till och med april 2016. 
Ersättning till styrelsens ledamöter och er
sättning och andra anställningsvillkor för 
rektor fastställs av regeringen. 

Nuvarande styrelse som tillträdde i maj 
2013 består av Roland Andersson, ord
förande, Björn Brorström, rektor, Lotta 
Ahlvar, Paul Frankenius, Gunilla Herden
berg, Agneta Mårdsjö, PerErik Petersson, 
Agneta Stark och Roger Säljö. Företrädare 
för lärarna var Maria Nyström, Cecilia 
Gärdén och Patrik Hedberg. Therése An
dersson, Alina Berg, kårordförande, samt 
Kristoffer Karlsson företräder studenter
na. Fackliga representanter är Susanne 
Björkdahl Ordell och Carina Theen. 

Styrelsen sammanträdde vid fem tillfäl
len under 2014. Styrelsen har under året 
ägnat särskild uppmärksamhet åt den på
gående organisationsutvercklingen. När
varon vid styrelsemötena har varit hög.

Styrning och kontroll

Roland Andersson
ordförande

Björn Brorström
rektor

Gunilla Herdenberg
vice ordförande

Lotta Ahlvar
ledamot

Paul Frankenius
ledamot

Agneta Mårdsjö
ledamot

Per-Erik Petersson
ledamot

Agneta Stark
ledamot

Roger Säljö
ledamot

Maria Nyström
lärarrepresentant

Cecilia Gärdén
lärarrepresentant

Patrik Hedberg
lärarrepresentant

Therése Andersson
studentrepresentant

Alina Berg
studentrepresentant

Kristoffer Karlsson
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För ledning av verksamheten närmast under styrelsen svarar rektor. 
Rektor är myndighetschef samt styrelsens verkställande funktion och 
har i den egenskapen uppgift att utöva styrelsens strategiska ledarskap. 
Prorektor, som är högskolans benämning av ställföreträdande rektor, 
är tjänstgörande rektor i den utsträckning rektor är förhindrad att fatta 
beslut eller företräda högskolan. Prorektor fullgör i övrigt uppgifter för 
högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar.  Prorektor, akademi
chefer och förvaltningschef är knutna till rektors ledningsråd och har 
till uppgift att vara rådgivande till rektor i högskolegemensamma frå
gor. Knutet till rektor finns även ett antal rådgivande organ som har 
mer uttalad högskoleövergripande strategisk funktion inom vilken rek
tor finner det angeläget att löpande lyfta frågeställningar.

Verksamhetsutveckling
Styrning vid Högskolan i Borås utgår från att verksamhetsidé, mål 
och strategier omsätts i årliga, rullande treåriga verksamhetsplaner 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. 

Tillsynsmyndigheter
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 2014 av 
Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. Universitetskansler
sämbetet utövar tillsyn över och granskar att lärosätet följer de lagar 
och andra regler som gäller universitet och högskolor. Fokus har den 
 senaste tiden riktats mot att utvärdera och kvalitetssäkra utbildning
arna i samband med införandet av det kvalitetsbaserade resurstill
delningssystemet.

Det åligger även Universitetskanslersämbetet att granska och ut
färda examenstillstånd för utbildningar vid universitet och högskolor. 
Den årliga granskningen av Högskolan i Borås årsredovisning görs av 
Riksrevisionen. Granskningen av högskolans verksamhet sker löpande 
under året och revision av årsredovisning och årsbokslut kommer att 
ske i slutet av februari. Riksrevisionsverkets revisionsutlåtande ska ske 
senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås överlämnat årsredovis
ning till regeringen.

Interna styrprocesser

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen framgår av myndighets
förordningen. Styrelsen har ansvaret för att verksamheten organiseras 
så att en hög kvalitet nås, i såväl utbildning som forskning, och att de 
tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. Vidare ska styrelsen verka för 
att lärosätet har en verksamhet som bedrivs och utvecklas i enlighet 
med såväl högskolans strategier som gällande regelverk. 

Enligt Högskoleförordningen omfattas inte Högskolan i Borås av 
internrevisionsförordningen. Kravet i myndighetsförordningen har 
dock medfört att högskolan utarbetat en modell för arbetet med in

tern styrning och kontroll. Arbetet sker kontinuerligt utifrån aspek
terna riskbedömning och kontrollaktiviteter samt är en integrerad del 
i högskolans verksamhetsuppföljning och utgör grund för styrelsens 
bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är tillfred
ställande. 

Som ett led i högskolans kvalitetsarbete har styrelsen även beslutat att 
genomföra internrevision under 2014. Granskningarna utförs av Ernst 
& Young AB som rapporterar sina iakttagelser direkt till styrelsen.

Intern kontroll
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REDOVISNING AV STYRELSE LEDAMÖTERS OCH LEDANDE  
BEFATTNINGS HAVARES ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:

Ahlvar, Lotta – Nilörn AB, Lars Nilsson 
Media AB, Lotta Ahlvar AB och Licium AB. 

Andersson, Roland – CSR Västsverige,  
Göteborg Symfoniker AB, AB Bostäder i 
Borås, Västergötlands museum och Spar
banksstiftelsen Sjuhärad.

Brorström, Björn – Stiftelsen Espira 
Tillväxtcenter i Sjuhärad, Gunnar Ivarssons 
stiftelse för hållbart samhällsbyggande, Borås 
Waste Recovery AB, Borås Stads Textile Fa
shion AB och Borås Näringslivs Ekonomisk 
förening.

Frankenius, Paul – Bockasjö AB med dot
terbolag, Gina Tricot AB med dotterbolag, 
Scorett Footwear AB, Happy Land Holding 
AB med dotterbolag och Swedbank Sjuhärad 
AB. 

Herdenberg, Gunilla – Stiftelsen Föremåls
vård i Kiruna.

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

Petersson PerErik – CBI Betonginstitutet 
AB, AstaZero AB, Borås Waste Recovery AB, 
GlafoGlasforskningsinstitutet AB  
och Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Stark, Agneta – Inga övriga uppdrag.

Säljö, Roger – Inga övriga uppdrag.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE-
LEDAMÖTER OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE:

Allmänna företrädare, tkr
Ahlvar, Lotta   22
Andersson, Roland   50
Herdenberg, Gunilla  22
Mårdsjö, Agneta   22
Petersson, PerErik   22
Stark, Agneta   22
Säljö, Roger   22

Företrädare för studenterna, tkr
Alm, Malin   11
Andersson, Therése   22
Berg, Alina   18
Karlsson, Kristoffer   11
Korvela, Nina   11

Ledande befattningshavare
Till Björn Brorström utgår lön och skatte
pliktiga förmåner för anställningen som 
rektor under året med 1 041 tkr.

Övriga styrelseuppdrag och ersättningar
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Ekonomisk utveckling
Inom såväl utbildning som forskning sker en utveckling mot att ansla
gen i högre grad konkurrensutsätts och verksamhetens faktiska resultat 
och kvalitet blir styrande för resurstilldelningen. Reformerna har lett 
till ett högskolelandskap som förändras när resurser succesivt omför
delas mellan lärosäten till de som bedöms bedriva en framgångsrik 
verksamhet med hög kvalitet.  

Genom att fortsätta på den inslagna vägen och öka andelen 
forskning i relation till en, i absoluta mått, ökad utbildning skapas 
förut sättningar för Högskolan i Borås att bli det tredje universitetet 
i Västsverige. Högskolans lärandemiljö ska utvecklas utifrån aktuell 
forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten 
och studenterna ska i sin utbildning bidra till forskningen i största 
möjliga utsträckning. En fortsatt utbyggnad av kompletta miljöer 
medför att högskolan inom samtliga områden ska erbjuda utbildning 
från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. 

Högskolan i Borås har under en treårsperiod använt myndighets
kapital för att säkra och utveckla såväl utbildningens som forskningens 
kvalitet genom en satsning på att utveckla kompletta miljöer inom de 
prioriterade områdena. Med fyra examensrättigheter på forskarnivå, 
varav en inom konstnärlig forskning, och starka forskningsprogram är 
Högskolan i Borås idag ett lärosäte som lyckats i sitt profileringsarbete. 

Profileringen har medfört att resurserna för forskning kontinuerligt 
ökat vid Högskolan i Borås, bland annat har högskolan erhållit anslag 
för konstnärlig forskning. För 2014 redovisade Högskolan i Borås en 
ökning av den externt finansierade forskningen med 13 procent och 
under den senaste femårsperioden uppgår ökningen till 74 procent. 
Detta medför att andelen externt finansierad forskning sedan ett antal 
år utgör mer än hälften av forskningsintäkterna.

Att utbildningsverksamheten vid Högskolan i Borås håller god kva
litet visar sig även genom en stabil och kontinuerlig efterfrågan på läro
sätets utbildningar. Ett högt söktryck och nya platser från regeringen 
har medfört att högskolan successivt expanderat utbildningsverksam
heten, även under år när högskolesektorn som helhet haft problem 
med studentrekrytering. Genom ett effektivt resursutnyttjande har 
Högskolan i Borås haft kapacitet att möta de olika satsningar som 
genom förts under den senaste femårsperioden utan att öka den lång
siktiga kostnadsnivån i verksamheten.  

Genom att dimensionera utbildningsverksamheten utifrån reger
ingens uppdrag samt redovisa en ökning av forskningsverksamheten 
redovisar lärosätet en stabil ekonomisk utveckling. Detta medförde 
att högskolan redovisar en positiv kapitalförändring på 1  928 tkr för 
2014, vilket motsvarar en resultatförbättring jämfört med det budge
terade underskottet på 5  000   tkr. 

Kapitalförändringen innebär att högskolans myndighetskapital 
ökade till 51 331 tkr vid 2014 års utgång. 

Det genomförda och pågående arbetet i syfte att stärka kvaliteten 

i verksamheten har resulterat i att Högskolan i Borås kan redovisa en 
framgångsrik utveckling inom såväl utbildning som forskning. En sta
bil ekonomisk utveckling och erhållna examensrättigheter inom såväl 
utbildning som på forskarnivå skapar goda förutsättningar för att möta 
de utmaningar som råder i en konkurrensutsatt verksamhet.

Som en följd av ett effektivt resursutnyttjande i utbildningarna, 
satsningarna för att utveckla verksamheten samt införandet av Sveriges 
universitets och högskoleförbunds modell för full kostnadstäckning 
har successivt ett stort underskott i verksamhetsgrenen forskning acku
mulerats. 

Under året har Högskolan i Borås i samband med organisations
utvecklingen genomfört en översyn av hur kostnader för personal 
redo visas per område. Detta har resulterat i att all forskning som sker 
i syfte att säkerställa utbildningarnas forskningsanknytning från och 
med 2014 redovisas som utbildning samt att kostnader för forskar
utbildning och externt finansierad forskning redovisas som forskning. 

Detta har medfört att högskolan redovisar en balans mellan områ
dena utbildning och forskning för 2014. 

74%
ökning av externt finansierad 

forskning sedan 2010.
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BELOPP (tkr)

Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 493 867 483 250

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 53 181 42 614

Intäkter av bidrag 3 67 592 59 171

Finansiella intäkter 4 697 1 222

Summa 615 337 586 257

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -412 460 -404 382

Kostnader för lokaler 6 -82 816 -79 429

Övriga driftkostnader 7 -94 669 -97 807

Finansiella kostnader 8 -650 -1 201

Avskrivningar och nedskrivningar -22 613 -21 401

Summa 613 208 604 220

Verksamhetsutfall 2  129 17 963

Resultat från andelar i hel och delägda företag 9 201 978

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 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 11 4 287 5 056

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 9 016 10 153

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 889 1 132

Lämnade bidrag 13 -14 192 -16 341

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 14, 15 1 928 18 941
         

Resultaträkning
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Balansräkning
BELOPP (tkr) Not 20141231 20131231

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5 964 7 675

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 16 5 964 7 675

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 65 227 59 723

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17, 18 36 266 31 049

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 19 28 889 28 674

Pågående nyanläggningar 72

Finansiella anläggningstillgångar 3 868 4 199

Andelar i hel- och delägda företag 20 3 363 3 564

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 505 635

Kortfristiga fordringar 13 882 11 891

Kundfordringar 22 2 756 1 260

Fordringar hos andra myndigheter 11 076 10 543

Övriga kortfristiga fordringar 23 50 88

Periodavgränsningsposter 37 438 35 835

Förutbetalda kostnader 24 22 786 21 882

Upplupna bidragsintäkter 25 8 157 10 817

Övriga upplupna intäkter 26 6 495 3 136

Avräkning med statsverket 27 0 0

Kassa och bank 106 777 115 556

Behållning räntekonto i Riksgälden 28 106 769 115 548

Kassa och bank 8 8

Summa tillgångar 233 156 234 879

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 56 038 54 110

Statskapital 29 5 055 5 055

Resultatandelar i hel och delägda företag 20 -1 436 -458

Balanserad kapitalförändring 15, 30 50 491 68 454

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 1 928 -18 941

Avsättningar 6 260 4 115

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 4 364 2 337

Övriga avsättningar 32 1 896 1 778

Skulder m.m. 96 262 96 080

Lån i Riksgälden 33 61 075 60 759

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 14 039 13 811

Leverantörsskulder 13 568 13 377

Övriga kortfristiga skulder 34 7 544 8 093

Depositioner 35 36 40

Periodavgränsningsposter 74 596 80 574

Upplupna kostnader 36 23 418 29 104

Oförbrukade bidrag 37 39 032 38 987

Övriga förutbetalda intäkter 38 12 146 12 483

Summa kapital och skulder 233 156 234 879
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Anslagsredovisning
REDOVISNING MOT ANSLAG 2014 (tkr)

Ramanslag Not

Ingående
över-

förings-
belopp

Årets tilldel-
ning 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) 0 440 294 0 0 0 440 294 440 294 0

001 Takbelopp (ram) 1 0 440 294 0 0 0 440 294 440 294 0

16 02 040 Forskning och  
forskarutbildning (ramanslag) 0 57 228 0 0 0 57 228 57 228 0

001 Forskning och  
forskarutbildning (ram) 0 57 228 0 0 0 57 228 57 228 0

16 02 065 Särskilda medel 
till universitet och högskolor 
(ramanslag) 0 632 0 0 0 632 632 0

054 Kvalitetsbaserad  
resursfördelning (ram) 632 632 632

Summa 0 498 154 0 0 0 498 154 498 154 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 5,43

Anslag/ap Anslagskredit
Anslagsbehållning som 

disponeras 2014 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 forskarutbildning            ap.1 0 Allt 0

2:65 Särskilda medel till  
universitet och högskolor      ap.54 0 3% 0
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Bilaga 3 redovisning av takbelopp

REDOVISNING AV ANTAL HELÅRTSSTUDENTER (HST) OCH HELÅRSPRESTATIONER (HPR)

Utfall avseende perioden 20140101 – 20141231
Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för,
d.v.s. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Utbildningsområde
Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
ersättn. (tkr)

HPR
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 28 19 809 365 1 173

Juridik 94 100 2 707 1 955 4 662

Samhällsvetenskap 1 099 987 31 766 19 365 51 131

Naturvetenskap 607 495 31 192 21 446 52 638

Teknik 1 048 806 53 794 34 885 88 680

Vård 653 607 35 636 28 713 64 350

Medicin 287 231 17 529 17 174 34 703

Undervisning 630 547 20 525 20 981 41 506

Verksamhetsförlagd utb. 423 409 18 106 20 606 38 712

Övrigt 597 450 24 626 15 089 39 715

Design 66 66 9 603 5 851 15 454

Summa 5 532 4 717 246 295 186 430 432 724

Takbelopp (tkr) 440 294

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

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 7 570

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 95 inom design. Högst får 66 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.
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Bilaga 3 redovisning av takbelopp

BERÄKNING AV ANSLAGSSPARANDE OCH ÖVERPRODUKTION (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 440 294

 + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 440 294

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 992

Utfall total ersättning enligt tabell 432 724

 + Ev. ingående överproduktion 43 254

Summa (B) 476 970

Summa (AB) 1 36 676

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  36 676

  – Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 36 676

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som  
lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.

Utgående överproduktion 440 294
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Resultaträkning per område

2014 BELOPP (tkr)

Not
Utbildning på grundnivå  

och avancerad nivå
Forskning och utbildning  

på forskarnivå Totalt

Utbildning
enligt uppdrag  

i regleringsbrev

Uppdragsverksam-
het enligt bilaga 4  

i regleringsbrev

Forskning och 
utbildning på 

forskarnivå

Uppdragsverksam-
het enligt bilaga 4  

i regleringsbrev

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 437 712 0 56 155 0 493 867

Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar 11 202 30 350 8 501 3 128 53 181

Intäkter av bidrag 39 4 782 0 62 810 0 67 592

Finansiella intäkter 553 36 105 3 697

Summa 454 249 30 386 127 571 3 131 615 337

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -298 885 -20 472 -90 745 -2 358 -412 460

Kostnader för lokaler -67 026 -1 981 -13 746 -63 -82 816

Övriga driftkostnader -72 908 -3 535 -17 600 -626 -94 669

Finansiella kostnader -556 -23 -69 -2 -650

Avskrivningar och nedskrivningar -17 578 -1 019 -3 942 -74 -22 613

Summa 456 953 27 030 126 102 3 123 613 208

Verksamhetsutfall 2 704 3 356 1 469 8 2 129

Resultat från hel och delägda företag 201 0 0 0 201

Uppbördsverksamhet

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

Skatteintäkter m.m. 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget 
från uppbördsverksamhet 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag 3 214 0 1 073 0 4 287

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag 4 940 0 4 076 0 9 016

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag 90 0 799 0 889

Lämnade bidrag -8 244 0 -5 948 0 -14 192

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring 40 2 905 3 356 1 469 8 1 928
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Myndighetskapital

REDOVISNING AV MYNDIGHETSKAPITAL M.M. 2014 BELOPP (tkr)

Not Belopp

A. Ackumulerat över- eller  
underskott (årets och  
balanserad kapitalförändring) 52 419

B. Årets totala kostnader 613 208

A i procent av B 8,5%

 REDOVISNING AV KAPITALFÖRÄNDRING PER OMRÅDE 2014 BELOPP (tkr)

Verksamhet
Balanserad kapital

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

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 261 184 451 261 635

Utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev 257 585 -2 905 254 680

Uppdragsverksamhet enligt 
bilaga 4 i regleringsbrev 3 599 3 356 6 955

Forskning och utbildning  
på forskarnivå 210 693 1 477 209 216

Forskning och utbildning  
på forskarnivå -210 102 1 469 -208 633

Uppdragsverksamhet enligt 
bilaga 4 i regleringsbrev -591 8 -583

Summa 41 50 491 1 928 52 419

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring)  
51 331 tkr, B: Årets totala kostnader 611 099 tkr och A i procent av B: 8,4 %.

FIN
A

N
S

IE
LL R

E
D

O
VIS

N
IN

G



66

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014

UTFALL 2014 FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS, BELOPP (tkr)

Verksamhet Not

Över/
underskott

t.o.m 2012
Över/under
skott 2013

Intäkter
2014

Kostnader
2014

Över/
underskott

2014

Ack över/
underskott ut
gående 2014

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning -172 0 0 0 0 -172

Yrkeshögskolan, KY m.m. 426 5 775 767 8 439

Uppdragsutbildning 9 236 -5 895 29 611 26 262 3 349 6 690

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 42 809 -116 3 312 4 490 -1 178 -485

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 10 299 6 006 33 698 31 519 2 179 6 472

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning -772 181 3 131 3 123 8 -583

Summering 772 181 3 131 3 123 8 583

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet -1 222 -97 556 611 -55 -1 374

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare -330 -105 69 140 -71 -506

Upplåtande av bostadslägenhet
– regeringsbeslut (U2010/4277/UH) 0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 1 552 202 625 751 126 1 880
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om myndigheters 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), 
förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring (FBF), studiedokumentationsför
ordningen (1993:1153) samt tillkommande 
regeringsbeslut. Högskolans redovisning föl
jer god redovisnings sed enligt Ekonomistyr
ningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna 
råd till FÅB och FBF. 

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

I regleringsbrevet görs för universitet och 
högskolor undantag från bestämmelsen i 2 kap 
4 § tredje stycket förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunder lag om 
att årsredovisningen ska innehålla redovisning 
av vä sentliga uppgifter. Universitet och hög
skolor ska istället lämna uppgifter enligt bila
ga 6 till regleringsbrevet Väsentliga uppgifter.

Universitet och högskolor ska i samband 
med upprättandet av noter till årsredovis
ningen särskilt beakta att specifikation ges av 

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

• beviljad och under året maximalt utnyttjad 
kontokredit hos Riksgälden.

I regleringsbrevet görs undantag från 7 § an
slagsförordningen (2011:223) på så sätt att 
lärosätet får överföra såväl överproduktion 
som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) 
till ett värde av högst 10 procent av takbelop
pet till efterföljande budgetår utan att särskilt 
begära regeringens medgivande.

I regleringsbrevet medges för universitet 
och högskolor undantag från bestämmelsen en
ligt 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 avgifts
förordningen (1992:191) om disposition av 
inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. 
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer 
än 10 procent av den avgiftsbelagda verksam
hetens omsättning, ska myndigeten i årsredo
visningen redovisa hur överskottet ska dispo
neras. Har det uppkommit ett underskott i en 
avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett 
balanserat överskott från tidigare år, ska myn
digheten i årsredovisningen lämna förslag till 
regeringen om hur underskottet ska täckas.

Universitet och högskolor medges undantag 
från 2 kap 1 § första stycket och 3 § kapital
försörjningsförordningen (2011:210) om 
finan siering av anläggningstillgångar. En an
läggnings tillgång som används i myndighet
ens verksamhet får helt eller delvis finansieras 
med bidrag som mottagits från ickestatliga 
 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 anläggnings tillgångar. 
Inventarier som har ett funktionellt sam
band med varandra ses som en fungerande 
enhet. Anläggnings tillgångar skrivs av linjärt 
över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då till
gången tas i bruk. Härvid til lämpas följande 
avskrivningstider:

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 upp
gift som är tidsbegränsad och därefter upphör. 
För att klassificeras som projekt i redovisning
en ska intäkterna överstiga 300 tkr. Projekt 
periodiseras mot upparbetade kostnader i re
dovisningen till dess att projektet avslutas och 
resultatavräkning sker.

Från och med 2014 nettoredovisas samt
liga projekt i balansräkningen.

Redovisning av indirekta kostnader
Sveriges universitets och högskoleförbund 
(SUHF) har tagit fram en modell för redovis
ning av indirekta kostnader. Denna redovis
ningsmodell tillämpar Högskolan i Borås från 
och med 1 januari 2009. 

Resultat per område
Forskningsanknytning av utbildning redovi
sas som utbildning på grundnivå och avance
rad nivå från och med 20140101.

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 2015.

Brytdag och periodavgränsningsposter
Löpande redovisning avseende räkenskaps
året 2014 har gjorts fram till 20150105. 
Beloppsgräns för periodisering är 25 tkr per 
faktura och år. Från och med 2014 gäller den
na beloppsgräns även för upplupna löner och 
arvoden utbetalade i januari.

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
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Noter till resultaträkning

NOT 1. INTÄKTER AV ANSLAG

2014 2013

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 440 294 432 542

Utbildning på forskarnivå och forskning 57 228 54 619

Kvalitetsbaserad resursförstärkning 632 1 145

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag) -4 287 -5 056

Summa intäkter av anslag 493 867 483 250

NOT 2. INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2014 2013

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 33 455 23 353

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191) 13 485 12 936

Offentligrättsliga avgifter 559 450

Andra ersättningar 2 256 1 621

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 3 376 4 166

Icke statliga medel enligt definitionen i  
6 kap 1 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210). 50 88

Summa 53 181 42 614

Den största posten som ingår i avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av 
utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter. Beloppet som ingår är 3  312 tkr.
Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 10  567 tkr mellan 
2013 och 2014. Detta beror till största delen på ökad uppdragsutbildning 
från Socialstyrelsen.

NOT 3. INTÄKTER AV BIDRAG

Intäkter av bidrag har ökat med 8 421 tkr mellan 2013 och 2014. Denna 
förändring är till största delen hänförlig till intäkter av bidrag i flera nya 
projekt.

NOT 4. FINANSIELLA INTÄKTER

2014 2013

Ränta på räntekonto hos Riksgälden 523 1  167

Övriga ränteintäkter 139 4

Övriga finansiella intäkter 35 51

Summa 697 1  222

Finansiella intäkter har minskat med 525 tkr mellan 2013 och 2014.  
Minskningen är till största delen hänförlig till minskade ränteintäkter på  
räntekontot. Detta i sin tur beror på att behållningen på räntekontot har 
minskat och att räntan har varit lägre 2014.

NOT 5. KOSTNADER FÖR PERSONAL

Kostnader för personal har ökat med 8 078 tkr mellan 2013 och 2014. Den-
na förändring är till största delen hänförlig till löneökningar och flera beslut 
om delpensioner och pensionsersättningar.

2014 2013

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal (S-kod 4111-4119) -270 028 -266 739

NOT 6. KOSTNADER FÖR LOKALER

Kostnader för lokaler har ökat med 3 387 tkr mellan 2013 och 2014.  
Ökningen beror till största delen på ökad lokalyta 2014.

NOT 7. ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER

Övriga driftkostnader har minskat med 3  138 tkr mellan 2013 och 2014. 
Denna förändring är till största delen hänförlig till minskning av konsult-
kostnader. 
I posten ingår utrangering av en anläggning med ett restvärde på 90 tkr.

NOT 8. FINANSIELLA KOSTNADER

2014 2013

Ränta på lån hos Riksgälden -287 -565

Övriga räntekostnader -131 56

Övriga finansiella kostnader -232 -692

Summa 650 1  201

NOT 9. RESULTAT FRÅN ANDELAR I HEL OCH DELÄGDA FÖRETAG 

Resultatet avser verksamhetsåret 2013-01-01–2013-12-31 för högskolans 
holdingbolag. Se vidare not 20.

NOT 10. TRANSFERERINGAR

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

NOT 11. 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.
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Noter till resultaträkning

NOT 12. ÖVRIGA ERHÅLLNA MEDEL FÖR FINANSIERING  
AV BIDRAG

2014 2013

Erhållna medel från internationella  
organisationer 8 3

Erhållna medel från stiftelser 800 1 067

Erhållna medel från EU 0 26

Erhållna medel från övriga 81 36

Summa 889 1 132

NOT 13. LÄMNADE BIDRAG

2014 2013

Lämnade bidrag till myndigheter -1344 -831

Lämnade bidrag till EU 0 0

Lämnade bidrag till privata företag -3 248 -4 389

Lämnade bidrag till enskilda personer -4 767 -5 852

Lämnade bidrag till Studentkåren i Borås -2 133 -2 738

Lämnade bidrag till övriga -2 700 -2 531

Summa 14 192 16 341

NOT 14. ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

2014 2013

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

– anslag -348 28 863

– avgifter -1 304 -278

– bidrag -1 253 4

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev 2 905 28 589

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

– avgifter 3 356 -5 890

– bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev 3 356 5 890

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

– anslag 1 713 -40 778

– avgifter 0 -1 782

– bidrag -244 739

Summa forskning och utbildning  
på forskarnivå 1 469 41 821

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

– avgifter 8 181

– bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev 8 181

Summa årets kapitalförändring 1 928 18 941

NOT 15. KRONOXKONSORTIET

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka för att 
utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schemaläggnings- och 
lokalbokningsprogrammet Kronox. Konsortiet har per 2014-12-31 12 läro-
säten som medlemmar och dess ekonomiska förvaltning sker av Högskolan 
i Borås. Kronox-konsortiet ingår i högskolans redovisade myndighetskapital 
enligt följande specifikation:

2014 2013

Balanserad kapitalförändring 1  045 888

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 43 157

Summa myndighetskapital 1 088 1 045
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NOT 16. RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2014 2013

Ingående balans anskaffningsvärde 16  190 12  312

Tillkommande tillgångar 703 4  003

Avgående tillgångar -3  093 -125

Utgående balans anskaffningsvärde 13  800 16  190

Ingående balans ackumulerad avskrivning 8  515 6  397

Årets avskrivningar 2  414 2  243

Avgående tillgångar -3  093 -125

Utgående balans ackumulerad avskrivning 7  836 8  515

Restvärde 5 964 7 675

Korrigering av tillkommande tillgångar till 4003 för 2013 och årets  
avskrivning till 2243 för 2013.
Tillkommande tillgångar har varit betydligt lägre 2014 än tidigare år  
vilket bidrar till ett lägre restvärde 2014.

NOT 17. FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

2014 2013

Ingående balans anskaffningsvärde 91  028 77  664

Tillkommande tillgångar 16  582 14  230

Avgående tillgångar 0 -866

Utgående balans anskaffningsvärde 107  610 91  028

Ingående balans ackumulerad avskrivning 59  979 50  914

Årets avskrivningar 11  365 9  931

Avgående tillgångar 0 -866

Utgående balans ackumulerad avskrivning 71  344 59  979

Restvärde 36 266 31 049

Ökningen av restvärdet beror bl. a. på byte av belysning i biblioteket  
1 350 tkr och ombyggnation till förbränningslab 2 984 tkr.

NOT 18. PÅGÅENDE FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER

I beloppet för tillkommande anläggningar på 16 582 tkr ingår  
pågående inköp för byte av belysning i biblioteket med 1 439 tkr och i B3 
med 105 tkr.

NOT 19. MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER M.M.

2014 2013

Ingående balans anskaffningsvärde 123  824 118  447

Tillkommande tillgångar 9  140 10  137

Avgående tillgångar -3  459 -4  760

Utgående balans anskaffningsvärde 129  505 123  824

Ingående balans ackumulerad avskrivning 95  150 90  683

Årets avskrivningar 8  834 9  227

Avgående tillgångar -3  368 -4  760

Utgående balans ackumulerad avskrivning 100  616 95  150

Restvärde 28 889 28 674

NOT 20. 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 2013 redovisade bolaget en förlust på 201 
tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar i hel- och 
delägda företag i resultaträkningen för 2014. 
Holdingbolagets dotter- och intresseföretag är per 2013-12-31 Inicia AB 
100%, Reaction R&D Center AB 20% och Good Solutions Sweden AB 
30,84%. Under 2006 köpte Reaction R&D Center AB upp Action Caring 
Sweden AB. Holdingbolaget tog under 2007 beslut om delägande i de ny-
startade bolagen AB Initio och Posifon AB. Ägandet i Posifon AB är 24,61% 
Ägandet i AB Initio är 11,3%. 
2010 har en nyinvestering gjorts i Enrad AB (fd Intellichiller AB).  
Ägarandelen är 1,30%

Noter till balansräkning

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 1 545

NOT 21. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Antal
Bokfört 

värde
Marknads

värde

Robur, Fond: Access Offensiv 909 121 184

Robur, Fond: Företagsobligationsfond 1  184 128 158

Robur, Fond: Räntefond Kort Plus 2  207 256 276

Summa 505 618

 
Beloppet på 505 tkr tillhör en donation från Gunnar Ivarsson (Wäst-Bygg).
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Noter till balansräkning 

NOT 22. KUNDFORDRINGAR

Posten kundfordringar uppgår 2014-12-31 till 2 756 tkr.
Den uppgick 2013-12-31 till 1 260 tkr. Ökningen på 1 496 tkr beror på ökat 
fakturerat belopp i december 2014 jämfört med december 2013.

NOT 23. ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2014 2013

Reseförskott 0 8

Fixkassor 1

Diverse fordringar 49 80

Summa övriga kortfristiga fordringar 50 88

NOT 24. FÖRUTBETALDA KOSTNADER

2014 2013

Förutbetalda hyreskostnader 18 491 18 696

Övriga förutbetalda kostnader 4 295 3 186

Summa förutbetalda kostnader 22 786 21 882

NOT 25. UPPLUPNA BIDRAGSINTÄKTER

2014 2013

Bidrag från annan statlig myndighet 2  477 5  965

Icke statliga bidrag 5  680 4  852

Summa upplupna bidragsintäkter 8 157 10 817

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader avseende 
23 bidragsfinansierade projekt. 2013 bestod posten av 29 bidragsfinan-
sierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör till projekten 
Forskningssamarbete med Högskolan i Skövde inom design, textil & hållbar 
utveckling 1 550 tkr (40 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalands-
regionen, Forskningssamarbete med Högskolan i Skövde inom informations- 
och kommunikationsteknik 1 095 tkr (718 tkr föregående år) finansierat av 
Västa Götalandsregionen, EVINN 793 tkr (406 tkr föregående år) finansierat 
av EU och Västra Götalandsregionen, Ett Open Innovation Retailing Lab  
678 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Sjuhärads kommunalförbund och 
Digifun 621 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av EU. 
   De upplupna bidragsintäkterna har minskat jämfört med föregående år, 
främst beroende på att större bidrag betalades ut till flera pågående projekt 
under 2014 jämfört med 2013 och att projekt from 2014 nettoredovisas i 
balansräkningen.

   

NOT 26. ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER

2014 2013

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 73 187

Övriga upplupna intäkter 6  422 2  949

Summa övriga upplupna intäkter: 6 495 3 136

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende 2 avgiftsfinansierade projekt. 2013 bestod posten av  
5 avgiftsfinansierade projekt. De upplupna avgiftsintäkterna hör till projekten 
Språkutvecklingsprojekt i Angered 50 tkr (11 tkr föregående år) finansierat 
av Stadsdelsförvaltningen i Angered och Handledarutbildning inom Mate-
matiklyftet 2014-2015 23 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Statens 
skolverk.
   Posten övriga upplupna intäkter har ökat med 3 359 tkr mellan 2013 
och 2014. Ökningen beror på upplupna intäkter för uppdragsutbildning till 
Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

NOT 27. AVRÄKNING MED STATSVERKET

2014 2013

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöde 0 0

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0

Skuld avseende uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 498 154 488 306

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -498 154 -488 306

Fordringar/Skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde 0 0

NOT 28. BEHÅLLNING RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDEN

2014 2013

Behållning räntekonto i Riksgälden 106 769 115 548

Behållningen på räntekontot har minskat med 8 779 tkr. Minskningen beror 
på ökade utbetalningar 2014.

NOT 29. STATSKAPITAL

Statskapitalet består av 5 055 tkr avseende högskolans holdingbolag enligt 
regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH samt 55 tkr avseende konst från 
Statens konstråd.
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Noter till balansräkning

NOT 30. BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

2014 2013

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 261 184 237 507

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 257 585 228 018

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev 3 599 9 489

Forskning och utbildning på forskarnivå 210 693 169 053

Forskning och utbildning på forskarnivå -210 102 -168 281

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev -591 -772

Summa 50 491 68 454

2013-års kapitalförändring -18 941  tkr har justerats med 978 tkr som avser 
2013-års resultat från hel- och delägda företag. Summan -17 963 tkr har 
förts till posten Balanserad kapitalförändring 2014.

NOT 31. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE  
FÖRPLIKTELSER

2014 2013

Ingående avsättning 2  337 1  404

Årets pensionskostnad 3  119 1  644

Årets pensionsutbetalningar -1  092 -711

Utgående avsättning 4 364 2 337

Posten har ökat med 2 027 tkr mellan 2013 och 2014. Ökningen beror på 
fler pensionsbeslut 2014.

NOT 32 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2014 2013

Ingående balans 1 778 2 990

Årets förändring 118 -1 212

Utgående balans 1 896 1 778

Posten övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för kompe-
tensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal med 1 492 tkr 
(1 730 tkr föreg år) och uppsägning på grund av arbetsbrist 404 tkr (0 tkr 
föregående år).
   Av avsättning för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 
som används till delpensionsbeslut bedöms 1 000 tkr regleras under 2015.  
Hela posten uppsägning på grund av arbetsbrist, regleras under 2015.

NOT 33. LÅN I RIKSGÄLDEN

2014 2013

Ingående balans 60 759 51 763

Under året nyupptagna lån 23 768 29 103

Årets amorteringar -23 452 -20 107

Utgående balans 61 075 60 759

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 75 000 75 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 61 075 60 759

Beviljad kreditram på räntekontot 43 342 43 342

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden 0 0

NOT 34. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2014 2013

Personalens källskatt 7 538 7 409

Övriga kortfristiga skulder 6 684

Summa övriga kortfristiga skulder 7 544 8 093

NOT 35. DEPOSITIONER

2014 2013

Summa depositioner 36 40

Av beloppet 36 tkr kommer 35 tkr att regleras efter mer än 12 månader.
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Noter till balansräkning

NOT 36. UPPLUPNA KOSTNADER

2014 2013

Upplupna löner och arvoden 6 741 10 148

Upplupna semesterlöner 10 660 11 216

Upplupna transfereringskostnader 783 910

Övriga upplupna kostnader 5 234 6 830

Summa upplupna kostnader 23 418 29 104

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består av 
periodisering av lärares planeringssaldon per 2014-12-31, 3 444 tkr  
(7 876 tkr föregående år), periodiering nytt löneavtal 2 042 tkr (0 tkr 
före gående år), upplupna löner utbetalade i januari 420 tkr (1 560 tkr före-
gående år), och inarbetad komptid och flexsaldo per 2014-12-31, 835 tkr  
(712 tkr föregående år).
   Förändringen av upplupna löner och arvoden beror till största delen av att 
lärares planeringssaldon har minskat. Den minskningen beror till stor del av 
att övertid i stor omfattning har reglerats och betalats ut 2014. Förändringen 
av upplupna löner och arvoden beror också på att upplupna löner utbetalade 
i januari har minskat. Minskningen beror dels på att enbart poster över   
25 tkr har periodiserats och dels på att löner och arvoden som avser 2014 
har betalats ut till stor del under 2014.
   Posten övriga upplupna kostnader har minskat med 1 596 tkr. Minsk-
ningen beror främst på att kostnader som tidigare har periodiserats har 
inkommit före brytdatum.

NOT 37. OFÖRBRUKADE BIDRAG

2014 2013

Bidrag från annan statlig myndighet 15 329 18 829

Icke statliga bidrag 23 703 20 158

Summa oförbrukade bidrag 39 032 38 987

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 91 bidragsfinansierade projekt. 
2013 bestod posten av 94 bidragsfinansierade projekt. De största oförbruka-
de bidragen hör till projekten Smart Textiles Företagsprojekt 4 027   tkr  
(5 016 tkr föregående år) finansierat av VINNOVA m.fl., Smart Textiles-
Tec Lab 3 125 (2 773 tkr föregående år) finansierat av VINNOVA m.fl., 
Samarbete med Borås Stad inom Textile Fashion Center 2 286 tkr (2 800 
tkr föregående år) finansierat av Borås Stad, Forum för prehospital forskning 
och utveckling i VGR 1 418 tkr (207 tkr föregående år) finansierat av Västra 
Götalandsregionen, DiXiT 1 267 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av EU, 
Integration av första och andra generationens etanol med svampar 1, 1 223 
tkr (1 287 tkr föregående år) finansierat av Energimyndigheten,  PERICLES 
1, 1 167 tkr  
(1 388 tkr föregående år) finansierat av EU, Smart Textiles Projektkansli, 
1 008 tkr (2 595 tkr föregående år) finansierat av VINNOVA m.fl., och 
Sustain able management and design for textiles 1 007 tkr (1 250 tkr föregå-
ende år) finansierat av EU. 
   Dessutom tillhör 503 tkr en donation från Gunnar Ivarsson, Wäst-Bygg 
(637 tkr föregående år), 91 tkr en donation från Staples Sverige AB (146 tkr 
föregående år) och 75 tkr en donation från Olle Engström (87 tkr föregående 
år). De oförbrukade bidragsintäkterna är i stort sett oförändrande jämfört med 
2013.

2014 2013

Bidrag från annan statlig myndighet förväntas tas i anspråk

inom tre månader 9 680 7 539

inom mer än tre månader till ett år 5 649 11 290

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

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

NOT 38. ÖVRIGA FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2014 2013

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 11  332 11  934

Övriga förutbetalda intäkter 814 549

Summa övriga förutbetalda intäkter 12  146 12 483

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot för  
20 avgiftsfinansierade projekt. 2013 bestod posten också av 20 avgifts-
finansierade projekt. 
   De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten Nationell 
ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer HT13, 2 172 tkr (1 002   tkr 
föregående år) finansierat av Socialstyrelsen, Lärarlyft II – Svenska som 
andraspråk åk 7–9, 1 503 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Skolverket, 
Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer (30 hp) VT14,  
1 312 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Socialstyrelsen, Kompletter-
ande utbildning inför ansökan om förskollärarlegitimation 912 tkr (0 tkr före-
gående år) finansierat av Göteborgs Stad och SO för lärare åk 4–6, 1–30hp 
VT14, 849 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Skolverket.
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Noter till  
myndighetskapital

Noter till myndighetskapital fortsättning

NOT 41. BALANSERAD KAPITALFÖRÄNDRING

2014 2013

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 258 088 228 243

 – avgifter -1 061 -743

 – bidrag 558 518

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev 257 585 228 018

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 – avgifter 3 599 9 489

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev 3 599 9 489

Noter till resultat-
räkning per område

Noter till avgifter

NOT 39. INBETALADE FORSKNINGSBIDRAG

2014 2013

Bidrag från annan statlig myndighet 30 159 18 492

Icke statliga bidrag 33 658 35 608

Summa inbetalade forskningsbidrag: 63 817 54 100

Inbetalade forskningsbidrag har ökat jämfört med föregående år med  
9 717 tkr, vilket främst beror på att flera nya projekt och Smart Textiles har 
stora inbetalade bidrag under 2014.

NOT 40. FORSKNINGSANKNYTNING AV UTBILDNING

Forskningsanknytning av utbildning redovisas som utbildning på grund-
nivå- och avancerad nivå från och med 2014-01-01. Detta har påverkat årets 
kapitalförändring för forskning och utbildning på forskarnivå med 20  190 tkr.
Årets kapitalförändring för utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev har 
därmed påverkats med -20  190 tkr.

 

FIN
A

N
S

IE
LL R

E
D

O
VIS

N
IN

G

2014 2013

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag -212 558 -171 747

 – avgifter 0 0

 – bidrag 2 456 3 466

Summa forskning och utbildning på forskarnivå 210 102 168 281

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 – avgifter -591 -772

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev 591 772

50 491 68 454

Uppdelning av årets kapitalförändring se not 14.

NOT 42. UTBILDNING AV STUDIEAVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER

Under 2015 kommer en översyn av både intäkter och kostnader göras för att 
täcka det ackumulerade underskottet.
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Vy över högskolans campus en tidig vintermorgon. 



76

HÖGSKOLAN I BORÅS • ÅRSREDOVISNING 2014

FIN
A

N
S

IE
LL R

E
D

O
VIS

N
IN

G

Väsentliga ekonomiska uppgifter

2014 2013 2012 2011 2010

Utbildning och forskning

Totalt antal helårsstudenter1 5  532 5  719 5  869 6  465 6  553

Kostnad per helårsstudent 83 73 72 67 63

Totalt antal helårsprestationer1 4  717 4  939 5  025 5  274 5  355

Kostnad per helårsprestation 97 84 85 82 77

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST) 30 33 31 12 -

Totalt antal nyantagna doktorander 5 4 8 6 11

   – varav andel kvinnor 20% 25% 50% 67% 45%

   – varav andel män 80% 75% 50% 33% 55%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 101 105 126 113 104

   – varav andel kvinnor 55% 57% 55% 58% 57%

   – varav andel män 45% 43% 45% 42% 43%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 55 62 67 67 60

   – varav andel kvinnor 61% 63% 61% 61% 60%

   – varav andel män 39% 37% 39% 39% 40%

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Genomsnittlig tid för licentiatexamen 3,9 2,6 2,6 2,3 3,7

Genomsnittlig tid för doktorsexamen 5,1 6,2 7,1 6,0 7,9

Totalt antal doktorsexamen 21 17 13 12 15

   – varav andel kvinnor 53% 53% 55% 67% 73%

   – varav andel män 47% 47% 45% 33% 27%

Totalt antal licentiatexamen 6 5 3 3 3

   – varav andel kvinnor 40% 40% 100% 33% 67%

   – varav andel män 60% 60% 0% 67% 33%

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 373 359 304 311 280

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 346 449 495 474 458

1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
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2014 2013 2012 2011 2010

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 574 582 608 602 575

   – varav andel kvinnor 59% 58% 58% 58% 58%

   – varav andel män 41% 42% 42% 42% 42%

Medelantalet anställda 714 681 688 697 674

   – varav andel kvinnor 59% 58% 58% 58% 58%

  – varav andel män 41% 42% 42% 42% 42%

Totalt antal lärare (årsarb.) 327 326 338 324 305

  – varav andel kvinnor 54% 52% 53% 51% 52%

  – varav andel män 46% 48% 47% 49% 48%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 169 171 155 149 141

  – varav andel kvinnor 46% 46% 43% 43% 45%

  – varav andel män 54% 51% 57% 57% 55%

Antal professorer (årsarb.) 32 32 31 26 24

  – varav andel kvinnor 32% 24% 25% 29% 30%

  – varav andel män 68% 76% 75% 71% 70%

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 615 586 578 591 576

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 485 467 470 488 482

  – andel anslag (%) 90% 92% 91% 90% 91%

  – andel externa intäkter (%) 10% 8% 9% 10% 9%

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 130 120 108 102 94

  – andel anslag (%) 43% 45% 49% 51% 54%

  – andel externa intäkter (%) 57% 55% 51% 49% 46%

Kostnader totalt (mnkr) 613 604 598 597 558

  – andel personal 67% 67% 67% 66% 65%

  – andel lokaler 14% 13% 13% 13% 14%

Lokalkostnader2 per kvm (kr) 1  536 1  519 1  541 1  532 1  493

Balansomslutning (mnkr) 233 235 244 270 263

  – varav oförbrukade bidrag 39 39 34 35 25

  – varav årets kapitalförändring 2 -19 -22 -7 17

  – varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 56 54 73 95 102

 2 Enligt resultaträkningen
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Underskrifter 

Vi intygar att årsredovisningen för 2014 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,  
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Borås den 19 februari 2015

Björn Brorström Roland Andersson Lotta Ahlvar

Rektor (myndighetschef) Styrelseordförande

Paul Frankenius  Gunilla Herdenberg  Agneta Mårdsjö

Per-Erik Petersson Agneta Stark  Roger Säljö

Patrik Hedberg Cecilia Gärdén Maria Nyström

Therése Andersson Alina Berg Kristoffer Karlsson 
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