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Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och 700 

anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor 

bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell 

kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern 

högskola, med ett samlat campus mitt i city. Ambitionen 

är att bli det tredje universitetet i Västsverige.
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oRDET

”Med studenterna i centrum, 
engagerade och kunniga medarbetare 

och välutvecklad samverkan med 
det omgivande samhället finns alla 

förutsättningar för en fortsatt gynnsam 
utveckling av Högskolan i Borås.”
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En stor oro präglade världen 2015, miljontals människor flydde och flyr från krigsdrabbade länder, fasansfulla illdåd 

skakade om oss och förmörkade vardagen, utvecklingen mot fler demokratier i världen avstannade och de reella klimat- 

hoten fortsatte att öka. Det är lätt att bli uppgiven, men istället för att möta den bekymmersamma utvecklingen med 

passivitet, måste vi alla på olika sätt aktivt verka för att negativa trender bryts. Universitet och högskolor, med det  

grundläggande uppdraget att utveckla, bekräfta och förmedla vetenskapligt grundade kunskaper har en särskild viktig 

uppgift i utvecklingen av det goda och hållbara samhället. 

Björn Brorström
Rektor, Högskolan i Borås

Universitet och högskolor måste fortsatt ges goda förutsätt-
ningar för att bedriva verksamhet av hög kvalitet och fortsätta 
utveckla verksamheten för att bidra till att hantera de utma-
ningar som vi möter. Stabila förutsättningar fordras för att 
kunna planera och genomföra strategiska satsningar och för 
att kunna våga satsa på nya utbildningar och forskningspro-
jekt. Stabila förutsättningar är också en förutsättning för att 
lärosäten ska klara att utveckla specifika och unika profiler 
och därigenom tillsammans skapa ett profilerat och konkur-
renskraftigt högskolelandskap. Insatser måste göras för bred 
rekrytering till våra utbildningar och för en ökad internatio-
nalisering genom såväl fler inresande som utresande studenter. 

För Högskolan i Borås var 2015 ett bra år. Våra utbild-
ningar håller hög kvalitet och söktrycket är fortsatt högt, 
vilket tyder på attraktivitet. Vår forskningsverksamhet ökade 
i omfattning med ökad extern finansiering, vilket också är ett 
uttryck för attraktivitet och kvalitet. Ett av de nya projekten 
under året var ArcInTex, 
ett EU-finansierat projekt 
av en forskarskola inom 
smarta textilier där högsko-
lan är koordinator. Andra 
saker som kan nämnas 
är att vår samverkan med 
det omgivande samhället fick högsta betyg i en av Vinnova 
genomförd bedömning, certifikatet för miljöledningssystemet 
förnyades och efter flera års idé-, utvecklings- och förank-
ringsarbete invigdes i slutet av året Science Park Borås. 

ExaMEn på MastErnivå

En stor och viktig framgång under året var också tillstånden 
att utfärda examen på masternivå inom Vårdvetenskap med 
inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital 
miljö och i Företagsekonomi. Tillstånden är viktiga i utveck-
lingen av kompletta akademiska miljöer, vilket är betydelse-
fullt för en fortsatt långsiktig utveckling av utbildning och 
forskning. Ett annat tillstånd som är viktigt att erhålla är 
rätten att utfärda examen på forskarnivå inom vårdvetenskap. 

Ett stort och engagerat arbete lades ned under året, som 
resulterade i ett beslut av högskolans styrelse på oktobermötet 
att skicka in ansökan till Universitetskanslersämbetet om 
examensrätt inom området Människan i vården. I slutet av 
vårterminen 2016 fattar universitetskanslern beslut i frågan. 
Viktiga aktiviteter under året har också varit de värdegrunds-
diskussioner som förts med utgångspunkt från den statliga 
värdegrunden baserad på rättsliga principer och våra egna 
formulerade kärnvärden: välkomnande, gränsöverskridande 
och utmanade.

Ett trEDjE UnivErsitEt i västsvErigE

Mycket som stödjer högskolans vision om att bli det tredje 
universitetet i Västsverige går åt rätt håll. Men 2015 har 
också varit ett år som visat på utmaningarna i att förverkliga 
mål och intentioner. Potentialen i den nya organisationen 
att samverka över tidigare etablerade disciplinära gränser 

har inte ännu utnyttjats som 
avsett och samverkan mellan 
akademierna och det samlade 
verksamhetsstödet är ännu 
inte fullt utvecklat. En ökad 
sjukskrivning kan delvis ha 
sin förklaring i att den nya 

organisationen inneburit oklarhet över rollen i kombination 
med hög arbetsbelastning. Vi utvecklas mot den hållbara 
högskolan men det finns fortsatt mycket att göra för att öka 
medvetenheten och engagemanget hos såväl studenter som 
medarbetare. En del i den hållbara högskolan är jämställdhet. 
Här konstaterar vi bristande jämställdhet inom många av våra 
utbildningsprogram och inom personalkategorin professorer. 
En situation som vi delar med nästan alla andra lärosäten, 
men det är en klen tröst.

Utmaningarna är stora men utgångsläget inför 2016 är 
gott. Med studenterna i centrum, engagerade och kunniga 
medarbetare och välutvecklad samverkan med det omgivande 
samhället finns alla förutsättningar för en fortsatt gynnsam 
utveckling av Högskolan i Borås. 

”våra utbildningar håller hög 
kvalitet och söktrycket är fortsatt 
högt, vilket tyder på attraktivitet.”
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”studentkåren ser fram emot att se till att 
studenterna får den bästa utbildningen 

och ett mervärde utöver studierna.”



Helny Malmborg
ordförande, Studentkåren i Borås

EN Ny START  
ocH foRTSATT  
UTVEcKLINgS ARBETE

Hösten 2015 avslutades med att studentkåren i Borås fick 

förtroendet att fortsätta vara studentkår vid Högskolan i 

Borås för nästkommande mandatperiod. Det var ett självklart 

val att återigen ansöka om status som studentkår vid Hög-

skolan i Borås. studentkåren ser fram emot att se till att 

studenterna får den bästa utbildningen och ett mervärde 

utöver studierna.

Studentkårens primära uppgift är att bedriva utbildnings-
bevakning. Detta innebär bland annat att verka för att 
högskolans utbildningar bedrivs på ett rättssäkert sätt och 
håller hög kvalitet samt att vara med i utvecklingen för att 
göra dem bättre. Detta görs bland annat genom de studen-
trepresentanter som sitter med i högskolans beslutande- och 
beredande organ. Under en lång tid har studentkåren arbetat 
för införandet av anonyma salstentamina. Därför var vi väl-
digt positiva till att anonyma salstentamina implementerades 
under hösten 2015 på alla utbildningar vid lärosätet. 

Stort fokus under hösten har legat på kvalitetslednings-
systemet som varit en stor fråga för högskolan. Studenternas 
bidrag har varit representation i arbetsgruppen samt att 
studentkåren varit en remissinstans. Att få med ett stu-
dentperspektiv i det som högskolan gör är viktigt för att nå 
högskolans mål om studentens lärande i centrum. Vid ett 
flertal gånger under hösten har studentkåren blivit medbjudna 
av högskolan för att representera studenterna på bland annat 
konferenser och seminarier. Här kan Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds seminarium om kvalitetsledningssystemet 
och Universitets- och högskolerådets hearing om breddad 
rekrytering nämnas som några av dem. Vi uppskattar att vi 
får representera studenternas även vid sådana här tillfällen, 

speciellt eftersom det inte är vanligt förekommande för andra 
studentkårer att få samma erbjudande.

Studentkåren har fortsatt att arbeta med internationali-
sering i organisationen. Det är av stor vikt att alla studenter 
känner sig inkluderade och likaså de internationella studen-
terna som studerar vid lärosätet. Därför har det under detta år 
fortsatt ligga fokus på aktiviteter som inkluderar de interna-
tionella studenterna och att de ska känna sig välkomna i vår 
organisation, likaså vid Högskolan i Borås. 

Under hösten har arbetet kring bostadsfrågan intensifie-
rats och det har diskuterats hur organisationen mer aktivt 
kan jobba för att få till en förbättring i frågan. Det är en 
viktig fråga för studenter vid campus och inte minst för 
presumtiva studenter. Ett av målen med arbetet är att det ska 
finnas en gemensam bostadsportal för alla studentbostäder. 
Bostadsfrågan är en del i att bli en bättre studentstad och 
ingår dessutom i arbetet som Den Gemensamma Studenten 
bedriver. 

I slutet av vårterminen hade studentkåren en topp i antal 
medlemmar sedan kårobligatoriets fall. För att behålla de 
positiva siffrorna har diskussioner och uppstart till aktiv med-
lemsrekrytering påbörjats för att få fler att uppmärksamma 
vår organisation och vad vi erbjuder studenter vid Högskolan 
i Borås. 
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6 026
helårSStUdenter StUderade VId 
högSKolan I boråS Under 2015.

2015 I KoRTHET
ExaMEnsrättigHEtEr på MastErnivå

I maj kom besked från Universitetskanslersämbetet att 
högskolan ges klartecken att starta masterutbildning inom 
området Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i 
högteknologisk och prehospital miljö samt masterutbildning i 
Företagsekonomi. 

– Nu är alla våra utbildningsområden kompletta på 
avancerad nivå. Det har varit vår strategi sedan några år 
och nu går vi i mål, vilket är mycket glädjande, säger Björn 
Brorström, rektor på Högskolan i Borås. 

Motivet för Universitetskanslersämbetets bedömning var 
att det i båda fallen rörde sig om starka ansökningar med en 
tydlig koppling till högskolans forskning inom respektive 
område.

FlEr platsEr inoM UtBilDning vårD ocH lärarE

I vårbudgeten presenterade regeringen en satsning på fler 
platser inom högre utbildning. För Högskolan i Borås medför 
satsningarna i budgetpropositionen en fortsatt utbyggnad av 
utbildningsverksamheten inom lärar- och vårdutbildningarna 
under perioden 2015–2018. 

Unik Forskning Uppstår i DEt oväntaDE MötEt

Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presente-
rade forskargrupperna som ingår i Högskolan i Borås och 
Högskolan i Skövdes strategiska samarbete hur långt de 
kommit i sina respektive projekt. Bland annat demonstrerades 
en robot som styrs med hjälp av en handske och som i fram-
tiden kan komma att underlätta människans samarbete med 
robotar och andra maskiner.

Människan i vårDEn

I oktober tog högskolan ytterligare ett steg mot kompletta 
akademiska miljöer då ansökan om examensrättigheter på 
forskarnivå inom området Människan i vården överlämnades 
till Universitetskanslersämbetet. Beslut om rättigheter beräknas 
att fattas av Universitetskanslersämbetetinnan sommaren 2016.

UtvärDring av saMvErkan

I slutet av oktober presenterade Vinnova resultatet i sin 
rapport över lärosätenas arbete med samverkan och innova-
tion. Av samtliga 27 lärosäten var Högskolan i Borås ett av 
tolv som erhöll högsta betyg. Betyget är mycket glädjande 
och högskolan går nu vidare med stor entusiasm till steg två i 
Vinnovas arbete med att utforma en modell för värdering av 
samverkan.

Högskolan granskar politisk organisEring i vgr

Hur fungerar den politiska organisationen i Västra 
Götalandsregionen? Det ska forskare vid Högskolan i Borås 
utvärdera under två år. Utvärderingen ska pröva hur den 
nuvarande organisationen lever upp till de mål som sattes när 
Västra Götalandsregionen bildades och hur väl dessa svarar 
upp mot dagens krav på politisk styrning.

invigning av sciEncE park Borås

I december 2015 invigdes Science Park Borås, den nya 
projektarenan som är en mötesplats för kunskap, innovation 
och nyttiggörande. Högskolan i Borås är huvudman i Science 
Park Borås och övriga intressenter är SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut samt Sjuhärads kommuner och näringsliv.

Inledning

året i siffror

2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 632,9 615,3 586,3

 – varav externa intäkter 121,4 120,8 101,8

Verksamhetsutfall –6,5 2,1 –18,9

Myndighetskapital 46,2 51,3 49,5

Antal helårsstudenter (HST) 6 026 5 768 5 896

Antal helårsprestationer (HPR) 4 963 4 881 5 077

Antal avlagda examina 2 156 2 255 2 347

Antal disputationer 23 21 17

Medeltalet anställda 723 714 681

Antal professorer 53 53 52

Antal doktorander 60 68 78

Andel disputerade 55% 51% 50%
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294 754
beSöK I bIblIoteKet VIlKet VISar att det 

är en VIKtIg platS För StUdenterna.

632,8 MKR
nettooMSättnIngen Under 2015 För högSKolan I boråS, VIlKet är 

en öKnIng Från SåVäl Föregående år SoM året deSSFörInnan.

53%A
aV den UnderVISande perSonalen 

2015 Var KVInnor.

Sunil Kumar Ramamoorthy är bäst i Sverige på att 

presentera sin forskning. Det stod klart efter att han 

segrade i tävlingen forskar grand Prix.

I de 11 olika studentföreningarna aktiverar sig 521 studenter.

s s s
157 328

KraV- och FaIrtradeMärKta Koppar KaFFe  
SerVeradeS I KaFFeapparaterna.

Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS

11%
öKnIng aV externFInanSIerad 
ForSKnIng jäMFört Med 2014

266
lärare tog exaMen Under 2015

Inledning

I början av september 2015 blev 
Högskolan i Borås en del av street 
art-festivalen No Limit. Sedan dess 
pryder en majestätisk blå fågel den 
stora biblioteksväggen som vätter 

mot Textile Fashion Center. 



TREDJE  

UNIVERSITETET I  

 VäSTSVERIgE



VISIoN ocH MÅL
Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer. lärosätets 

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

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

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

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

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

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

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

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

vEtEnskap För proFEssion

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

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

Problematisering är vår styrka. Vi ser teori och praktik 
som sammanflätade perspektiv som berikar varandra och 
som tillsammans ger kvalitet i utbildning och forskning. 
Professionernas mångfasetterade problem förutsätter ett fler-
vetenskapligt förhållningssätt, där det är naturligt att arbeta 
ämnesöverskridande. I samarbete med professionerna identi-
fierar och formulerar vi aktuella problemställningar som blir 
till utmaningar i utbildning och forskning. Det är högskolans 
ansvar att garantera den vetenskapliga nivån i partnerskapet 
med professionen så att den motsvarar de höga kvalitetskrav 
som ska ställas på högre utbildning och forskning. Med 
utgångspunkt från Vetenskap för profession understryker vi 
vikten av internationalisering och hållbar utveckling. Dessa 
aspekter är självskrivna i alla framtidsorienterade professioner 
och nödvändiga för att skapa goda levnadsförutsättningar nu 
och i framtiden.

organisation

För att stärka Högskolan i Borås profilering och utveckling 
mot kompletta miljöer inom utbildning och forskning och 
därigenom skapa förutsättningar att utvecklas till det tredje 
universitetet i Västsverige är verksamheten organiserad i tre 
akademier och ett samlat verksamhetsstöd. Vid samtliga 
akademier bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Som ett av 
tre lärosäten i Sverige bedriver Högskolan i Borås konstnärlig 
utbildning och forskning samt forskarutbildning inom det 
konstnärliga området. Högskolans många utbildningar på 
avancerad nivå utgör en rekryteringsbas för lärosätets forska-
rutbildningar. 

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

saMlat caMpUs

Högskolan i Borås har ett unikt campus beläget mitt i city. 
Genom sitt centrala läge bidrar Högskolan i Borås nästan 
13 000 studenter till en levande och attraktiv stadsmiljö. 
Inom campus finns också Textile Fashion Center; ett kreativt 
centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksam-
het som stödjer högskolans verksamhet inom främst textil och 
mode. Lokalerna och Textilhögskolans unika maskinpark 
erbjuder en enastående miljö för utbildning, konstnärligt 
utvecklingsarbete och forskning. Textile Fashion Center 

inrymmer även Science Park Borås som är ett samverkanspro-
jekt med flera aktörer som Borås Stad, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och högskolan. Den är tänkt att bli ett 
paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare 
och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och 
högskola kommer till nytta.

Centralt beläget på campus ligger även Högskolan i 
Borås moderna och rymliga bibliotekslokaler som utgör 
en samlad studiemiljö för högskolans studenter, lärare och 
forskare. Biblioteket utgör genom sin yta och sina tjänster 
en samlad och väl utnyttjad resurs som har öppet under 
veckans alla dagar och där även allmänheten är välkommen. 
Verksamheten består dels av kvalificerad informationsför-
sörjning och dels av ett antal studentstödjande verksamheter. 
Tack vare ett nationellt samarbete och genom ett systematiskt 
arbete med att bygga upp aktuella och väl avvägda samlingar 
kan högskolans bibliotek erbjuda informationsresurser inom 
högskolans utbildnings- och forskningsområden som ligger i 
nivå med universitetsbibliotekens.

”som ett av tre lärosäten i sverige bedriver 
Högskolan i Borås konstnärlig utbildning 

och forskning samt forskarutbildning 
inom det konstnärliga området.”

Högskolans styrelse

nämnder rektor
prorektor rektors stab

akademin för textil, 
teknik och ekonomi

(inkl. Textilhögskolan)

akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd

akademin för  
bibliotek, information, 

pedagogik och it
(inkl. Bibliotekshögskolan)

verksamhetsstöd
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23
antalet dISpUtatIoner Under 2015  
– en öKnIng Från Föregående år

inom den konstnärliga forskningen 
har rickard lindqvist skapat ett 
nytt ramverk för att konstruera 
kläder.



Det finns 35 råd och nämnder på högskolan  

som har studentrepresentation. I dessa sitter  

49 studentrepresentanter.
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Utbildningsdepartementets förslag samt med uppdaterade 
europeiska standarder och riktlinjer. 

stUDEntBaroMEtEr ocH alUMnstUDiE

Som ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet genomför 
Högskolan i Borås årligen en studentbarometer bland nuva-
rande studenter samt en alumnundersökning bland tidigare 
studenter. Alumnundersökningen för 2015 visar på ett 
fortsatt stort förtroende för Högskolan i Borås från de tidigare 
studenterna som överlag är mycket nöjda med den utbildning 
de genomgått.

stUDEntinFlytanDE

Studentkåren i Borås är den studentsammanslutning som 
vid Högskolan i Borås har haft ställning som studentkår 
vid lärosätet också under 2015. Studentkårens huvudsak-
liga uppgift är att bevaka och medverka i utvecklingen av 
högskolans utbildningar och forskning samt förutsättningar 
för studier vid Högskolan i Borås. Studentkåren i Borås har 
under året haft studentrepresentation i samtliga beslutande 
och beredande organ vid Högskolan i Borås. Bland annat har 
studentrepresentanter aktivt deltagit i högskolans utveckling 
av det interna kvalitetsledningssystemet för utbildning. 

Av samtliga studentkårsrepresentanter i beslutande och 
beredande organ var 77 procent kvinnor och 23 procent 
män under 2015, vilket återspeglar studentpopulationen vid 
Högskolan i Borås där kvinnorna utgör cirka 73 procent. 

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

Kvalitet

kvalitEtsarBEtE

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

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitetsarbetet 
är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner och verk-
samhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger mellan ledning 
och enheter, nämndernas uppföljningar av nya och befintliga 
utbildningar, samt kurs - och  programutvärderingar. Till 
detta tillkommer arbetet med att förbereda, genomföra och 
följa upp externa granskningar. Under året har en gransk-
ning av samtliga forskarutbildningar vid högskolan genom-
förts med stöd av internationella ämneskunniga bedömare. 
Granskningen har belyst styrkor och svagheter i de förutsätt-
ningar som utbildningarna erbjuder doktoranderna för att 
uppfylla examensmålen. Ett utvecklingsarbete har påbörjats 
för att åtgärda de funna bristerna.

UnivErsitEtskanslErsäMBEtEts 

UtBilDningsUtvärDEringar

Under 2015 har Universitetskanslersämbetet inte genom-
fört några nya granskningar av utbildningar vid högskolan. 
Däremot har ett utvecklingsarbete genomförts för att åtgärda 
två specialistsjuksköterskeutbildningar som bedömts ha 
bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets tidigare 
granskningar. Universitetskanslersämbetet har under 2015 
följt upp tre högskoleingenjörsexamina vid Högskolan i Borås 
och bedömt att utbildningarna efter genomförda åtgärder nu 
håller hög kvalitet. 

Högskolan har följt det utvecklingsarbete som 
Utbildningsdepartementet och Universitetskanslersämbetet 
har utfört under 2015. Det har bland annat resulterat i ett 
eget arbete med syfte att föreslå en modell för kvalitetsled-
ning av högskolans utbildningar som stämmer överens med 

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.  

i följande avsnitt redovisas alla de aspekter som på ett naturligt vis stödjer kvalitet  

och kvalitetsutveckling.

KVALITET
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Kvalitet

HÅLLBAR  
UTVEcKLINg

En central uppgift för högskolan är att bidra till att studenter  
under studietiden och i sina professioner medverkar i byggan-
det av ett framtida hållbart samhälle. Ett led i detta är hög- 
skolans prioritering av flervetenskaplig forskning och diplo-
mering av kurser med ett integrerat hållbarhetsperspektiv.

I samband med högskolans omorganisation har roller och 
ansvar gällande hållbarhetsarbetet tydliggjorts såväl centralt 
som inom akademier och verksamhetsstöd. Syftet är att stärka 
en naturlig integrering i verksamheten men också att få en 
bredare förankring gällande det strategiska arbetet.

DEt systEMatiska HållBarHEtsarBEtEt

Inom ramen för det certifierade miljöledningssystemet 
bedrivs ett framgångsrikt systematiskt hållbarhetsarbete 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det systematiska arbetet berör 
följande målområden för perioden 2014–2016: utbildning, 
forskning, klimatpåverkan, resursanvändning, samverkan, 
socialt ansvarstagande och kompetensnivå. Utvecklingen 
under 2015 är positiv inom samtliga målområden med 
undantag av identifierade behov av förbättringsåtgärder 
gällande avfallshanteringen. Högskolan är fortsatt ett av 
fem lärosäten som av Naturvårdsverket rankas högst för sitt 
miljöledningsarbete och ses också av många som ett föredöme 
gällande det strategiska hållbarhetsarbetet. Vid årets externa 
granskning av miljöledningssystemet noterade revisorn ett 
stort engagemang bland medarbetarna och fortsatt god 
utveckling i organisationen. 

UtBilDning 

Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen 
har intensifierats under året; ett ökande antal kurser och 
examensarbeten har ansetts uppfylla fastställda bedömnings-
kriterier och diplomerats respektive premierats. Bedömnings- 
och nomineringsprocessen, som nu är väl förankrad i 
verksamheten, är ett exempel på att integrationen drivs på ett 
systematiskt och kvalitativt sätt. Andelen utbildningsprogram 
som vid 2015 års slut innehöll diplomerade kurser uppgick 
till drygt en tredjedel. Resultatet av den årligen genomförda 

Högskolan i Borås verkar för framväxten av ett hållbart samhälle, i ekonomisk, ekologisk och social mening, som baseras 

på individuellt och kollektivt ansvarstagande. Den flervetenskapliga ansats som är utmärkande för Högskolan i Borås  

lämpar sig väl för dagens komplexa hållbarhetsfrågor. Högskolan i Borås har under året tagit ytterligare steg i riktning 

mot att bli den ”hållbara högskolan”. i rapporten ”the University of Borås as a sustainable university” visas hur hög- 

skolan vill förhålla sig till och arbeta med hållbar utveckling på såväl strategisk som operativ nivå. 

studentbarometern visar att en fortsatt ökad andel av studen-
terna anser att det är viktigt med en integration av hållbar 
utveckling i utbildning och forskning.

Under sommaren medverkade högskolan i eventet ”A day 
in Borås” i anslutning till den internationella konferensen 
”World Environmental Education Programme” i Göteborg. 
Temat för Boråseventet var gränsöverskridande möten och 
alternativa pedagogiska former för lärande i hållbar utveck-
ling. Under hösten har en ny högskolepedagogisk kurs i 
lärande för hållbar utveckling utvecklats. 

Forskning

Flervetenskaplig forskning i samverkan med andra aktörer 
ses som en förutsättning för att utveckla högskolan i riktning 
mot att bli en hållbar högskola. I rapporten ”The University 
of Borås as a sustainable university” betonas forskningens 
betydelse för att kvalitetssäkra integrationen av hållbar 
utveckling i utbildningen, i samverkan och på campus. 
Rapporten har under året varit föremål för diskussioner och 
samtal internt och den har också uppmärksammats nationellt. 

Under hösten anordnade högskolan den första forsk-
ningskonferensen på temat hållbar utveckling, ”Research 
on Sustainability”(RoS), där pågående forskning om/inom 
hållbar utveckling vid Högskolan i Borås presenterades och 
diskuterades. Konferensen visade tydligt att forskning om 
hållbar utveckling bedrivs inom högskolans forskningsområ-
den.

Som ett led i uppföljningen av den kvalitetsgranskning 
av högskolans forskarutbildningar som genomförts har det 
under hösten 2015 tagits fram ett förslag till högskolegemen-
samt moment i forskarutbildningarna om hållbar utveckling. 

 Under höstens evenemang ”Days of Knowledge” lyftes 
högskolans forskning inom hållbar utveckling fram och 
forskningsbidrag delades ut till lovande forskare inom 
området. Här presenterades också högskolans bidrag till 
”Forskar Grand Prix”, en pedagogisk sammanfattning av ett 
forskningsprojekt inom resursåtervinning som fokuserar på 
utveckling av nya material för plasttillverkning, i detta fall 
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Kvalitet

majs som ersättning för polymer. Bidraget vann första pris i 
den nationella tävlingen.  

Högskolans engagemang i Innovationsplattform Norrby, 
ett Vinnovafinansierat samverkansprojekt inom området 
hållbar stadsutveckling med Borås Stad som projektägare, 
har under året utvärderats och kommer att fortsätta som 
Innovationsplattform Borås. Innovationsplattformen har 
utöver en magisterutbildning i hållbart samhällsbyggande 
genererat vetenskapliga artiklar inom flera av högskolans 
forskningsområden samt en antologi i serien Vetenskap för 
profession om inkluderade medborgarskap med perspektiv på 
social samhällsutveckling. 

Högskolan deltar också aktivt med två ledamöter i forsk-
ningsrådet i Västra Götalandsregionen med inriktning mot 
interkulturell kommunikation.

Av årets inrapporterade publikationer i biblioteksdata-
basen har en tredjedel angetts falla inom området hållbar 
utveckling. För första gången har också en ny resultatindika-
tor använts; antalet publikationer som anger hållbar utveck-
ling som nyckelord. Trots denna mycket skarpare avgränsning 
av publikationer, som har ett integrerat helhetsperspektiv på 
hållbar utveckling, har ett tjugotal artiklar uppfyllt detta 
krav, en betydande ökning jämfört med föregående år. 

saMvErkan ocH stUDEntEngagEMang

Under året har högskolan varit engagerad i olika samver-
kansprojekt bland annat genom Innovationsplattform Norrby. 
Samarbetet med CSR Västsverige och den lokala nätverksor-
ganisation som är under uppbyggnad resulterade bland annat 
i en CSR-konferens om hållbar produktion och konsumtion, 
med stor uppslutning och medverkan från företag lokalt och 
forskare från högskolan. 

Studenternas engagemang i hållbarhetsfrågor har främst 
kommit till uttryck i den överenskommelse med Västra 
Götalandsregionen som högskolan haft ansvar för, ”studenter 
som klimatambassadörer”, som i slutet av året utmynnande i 
bildandet av intresseföreningen ”Hållbar student”. Studenterna 
har under året medverkat i en workshop för en fossiloberoende 
region 2030 och i en nationell konferens ”Sustainable Student 
Conference”. Studenterna samarbetar också med Borås Stad 
gällande lokala hållbarhetsevents och får via Miljöbron en 
möjlighet att i och vid sidan om utbildningen genomföra 
projekt och uppsatser i samarbete med företagen.

caMpUs – kliMatpåvErkan ocH rEsUrsanvänDning 

Det systematiska förbättringsarbetet gällande klimatpåverkan 
och resursanvändning har utvecklats positivt. Under året har 
energianvändningen minskat med fem procent och koldioxid-
utsläppet från tjänsteresor har minskat med nio procent, vilket 
innebär att målen för hela målperioden beräknas bli uppfyllda 
och till och med överträffas. Utsläppen från bilresande har 
minskat med drygt 30 procent vilket är betydligt över förvän-

tan och visar på att förbättringsarbetet fått ett bra genomslag 
i verksamheten. Högskolans ledning har vid återkommande 
tillfällen diskuterat hur högskolan ska hitta en bra balans mel-
lan en ökad forskningsverksamhet och därmed förenade resor 
och målet att minska verksamhetens klimatpåverkan kopplad 
till tjänsteresor. 

Inom området hållbar resursanvändning har det identi-
fierats behov av förbättringsåtgärder. Det gäller bland annat 
avfallshanteringen, där totalt och brännbart avfall ökat under 
året. Det handlar både om att försöka påverka beteenden 
så att personal och studenter ”agerar som vi lär” och om att 
skapa en fysisk miljö som underlättar en effektiv resursan-
vändning i den dagliga verksamheten. Rutiner har setts över 
och under året anordnades en heldagsaktivitet med föreläs-
ningar och workshops för att bidra till en ökad medvetenhet 
och kunskap hos personalen kring miljöfrågor och sociala 
hållbarhetsaspekter och hur var och en kan bidra till detta 
i den dagliga verksamheten. Rutiner har också utvecklats 
för att i högre grad beakta dessa aspekter vid inköp i hela 
verksamheten. 

socialt ansvarstaganDE 

Högskolans ambition att vara en förebild i strategier och 
handlingar avseende socialt ansvarstagande har bland annat 
kommit till uttryck i ett värdegrundsarbete, såväl högskole-
övergripande som i verksamheten, och ett tydligare fokus på 
lika villkor och jämställdhetsarbetet. Under hösten genom-
fördes en aktivitet med temat värdegrund för all personal och 
vid ett uppföljande seminarium diskuterades ”värdet med 
värdegrunden”. Under forskningskonferensen ”Research on 
Sustainability” var ett av bidragen ”Värdegrund och social 
hållbarhet – ett nytt forskningsområde”, där den sociala 
dimensionen och dess betydelse (social välfärd och rättvisa) 
lyftes fram. Forskning om inkluderande medborgarskap och 
perspektiv på social samhällsutveckling kan också sägas bidra 
till ett ökat fokus på den sociala dimensionen.

Energianvändning kwh/m2

2015 2014 2013

Verksamhetsel 50,4 49,0 53,2

Övrig energianvändning 86,2 95,1 92,6

totalt 136,6 144,1 145,8

tjänsteresor och övriga transporter kg co2 per årsarbetskraft

2015 2014 2013

Flygresor under 50 mil 66,2 67,3 57,5

Flygresor över 50 mil 446,3 474,7 478,8

Bilresor 62,0 90,4 85,5

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

totalt 574,5 632,4 621,8
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StUdenter StUderade UtoMlandS InoM 
raMen För ett UtbyteSprograM 2015
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Days of  

knowledge utsågs 

 under året till det första 

miljömärkta eventet  

på Högskolan  

i Borås 
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Kvalitet

Internationalisering vid Högskolan i Borås är inte bara 
en kvalitetsindikator, utan en integrerad del i arbetet för 
uppfyllandet av lärosätets mål och visioner. Därmed bidrar 
internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Borås till att 
sätta studenternas lärande i centrum, till att öka andelen 
forskning, samt till det fortsatta byggandet av kompletta 
akademiska miljöer. Högskolan har under året stärkt sin orga-
nisation kring internationalisering i syfte att underlätta detta 
arbete, liksom det viktiga arbetet med internationalisering 
på hemmaplan. Hållbar utveckling, lika villkor och breddat 
deltagande är andra aspekter som har betydelse för interna-
tionaliseringsarbetet. I redovisningen nedan ges ett axplock 
av de aktiviteter vilka utgör högskolans internationalisering 
under ett år då den internationella situationen tydligt visat 
hur det globala påverkar det lokala. 

stUDEntEns läranDE i cEntrUM

Internationellt utbyte är viktigt för Högskolan i Borås och 
högskolan arbetar aktivt med att främja utresandemöjlighe-
ter för studenter och lärare. Det är därför positivt att kunna 
konstatera att högskolan under 2015 hade fortsatt högt 
utresande bland våra utbytesstudenter. 245 studenter reste 
ut under kortare eller längre perioder. Med 237 inresande 
studenter har högskolan i princip jämvikt i mellan antal utre-
sande och antal inresande studenter, oräknat de studenter 
som går ett internationellt masterprogram på distans. För att 
möjliggöra för studenter som av olika anledningar inte har 
möjlighet att stanna ute en hel termin, har det satsats på såväl 
Minor Field Studies som på intensivkurser inom Nordplus 
under året.  

Under 2015 fortsatte utvecklingen av högskolans stra-
tegiska partnerskap med University of the Highlands and 
Islands i Skottland. Detta partnerskap är högskoleövergri-
pande och syftar till att gynna lärare och forskare från flera 
delar av högskolans verksamheter. Fokus ligger på pedagogisk 
utveckling och därmed sätts studenters lärande i centrum.  

Högskolan har de senaste åren varit framgångsrika vad 
gäller tilldelning av STINT-stipendiet Teaching Sabbatical, 
ett stipendium som flera av våra lärare från olika ämnes-
discipliner har tilldelats. Teaching Sabbatical syftar till att 
utveckla såväl institutioner som individer genom lärares och 
forskares längre vistelser som lärare vid prestigefyllda universi-
tet i världen. Under 2015 blev återigen en av våra lärare utvald 
som Teaching Sabbatical-stipendiat och hösten 2016 kommer 
denne lärare, som är verksam inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, att spendera på The Chinese University 
of Hong Kong. Vårt frekventa deltagande i programmet de 
senaste åren ger goda möjligheter att tillvarata erfarenheter 
från prestigefulla universitet i olika delar av världen.  

INTERNATIoNALISERINg

antal inresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten

2015 2014 2013

Doktorander 6 14 5

– andel kvinnor 33% 43% 57%

– andel män 67% 54% 40%

Lärare (lärarutbyte undervisning) 25 36 27

– andel kvinnor 56% 50% 59%

– andel män 44% 50% 41%

Övrig personal (personalutbyte inkl. lärare 
om ej undervisningsutbyte eller forskning)

 
43

 
38

 
23

– andel kvinnor 40% 42% 65%

– andel män 60% 58% 35%

totalt 74 88 55

– andel kvinnor 45% 45% 62%

– andel män 55% 55% 38%

antal utresande personal inom ramen för högskolans utbytessamarbeten

2015 2014 2013

Doktorander 11 13 6

– andel kvinnor 45% 69% 83%

– andel män 55% 31% 17%

Lärare (lärarutbyte undervisning) 33 33 38

– andel kvinnor 33% 55% 47%

– andel män 67% 45% 53%

Övrig personal (personalutbyte inkl. lärare 
om ej undervisningsutbyte eller forskning)

 
31

 
62

 
83

– andel kvinnor 42% 48% 51%

– andel män 58% 52% 49%

totalt 75 108 127

– andel kvinnor 39% 53% 51%

– andel män 61% 47% 49%

antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2015 2014 2013

Inresande studenter 237 227 207

– andel kvinnor 70% 66% 73%

– andel män 30% 34% 27%

Utresande studenter 245 245 241

– andel kvinnor 82% 78% 72%

– andel män 18% 22% 28%
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intErnationEllt attraktiva UtBilDningar 

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

På grundnivå har det svensk-kinesiska samarbetet kring 
det fyraåriga kandidatprogrammet i marknadsföring och IT 
fortsatt att utvecklas positivt och allt fler kinesiska studenter 
visar intresse för att studera ett år vid Högskolan i Borås. 
I juni kunde den första kullen av svenska studenter vid 
programmet, efter att ha presenterat sina examensarbeten 
inför en jury av lärare från Högskolan i Borås samt partne-
runiversiteten i Jinan och Shanghai, hämta ut sin kinesiska 
examen. Det har också inletts ett förarbete för internatio-
nell antagning på kandidatprogrammen inom textil- och 
modedesign.

ökaD ForskningsvolyM

I andra avsnitt i årsredovisningen framgår hur internationell 
samverkan och finansiering inom till exempel EU:s Horizon 
2020 bidrar till att öka Högskolan i Borås forsknings- 
volym. Även samarbete av andra slag bidrar till forskning. 
Ett sådant exempel är Sidas Research Training Partnership 
Programme. Detta finns till för att stärka forskning och forsk-
ningskapacitet i långinkomstländer, men kan också gynna 
medverkande lärosäten genom de erfarenheter och kunskap 
de bereder. Högskolan har under året utökat sitt direkta del-
tagande i Research Training Partnership Programme genom 
ett avtal för 2015–2020 rörande samarbete med Makerere 
University i Uganda. Inom det forsknings- och forskarut-
bildningsfokuserade samarbetet med College of Computing 
and Information Science, kommer inte bara utveckling ske 
kring forskarutbildning och forskningskultur på partnerläro-
sätet, utan möjligheter finns också till aktivt deltagande i nya 
forskargrupper och gemensam publicering. Sedan tidigare har 
högskolan samarbete med University of Rwanda inom samma 
Sida-program. 

intErnationEllt HEMMa i Borås

Även om tämligen många studenter vid Högskolan i Borås 
får internationella erfarenheter under sina studier, är ett stort 
antal kvar i Sverige. Därför arbetar högskolan för internatio-
nalisering på hemmaplan, det vill säga med att integrera inter-
nationell erfarenhet och interkulturella dimensioner i lärande 
och arbetsmiljö. Detta arbete intensifierades under slutet av 

2015, bland annat genom formerandet av en arbetsgrupp 
kring kompetensutveckling för det interkulturella klassrum-
met

Under 2015 blev människor på flykt en påtaglig realitet 
och Högskolan i Borås satte under året, i likhet med andra 
lärosäten, igång ett arbete för att kunna möta den nya situa-
tionen. Högskolan ökar insatser i Invandrarakademin, det vill 
säga våra utbildningar i svenska som andraspråk för utländska 
akademiker, och öppnar upp också en kurs om svensk kultur 
för flyktingar, vi arbetar vidare med metodutveckling för vali-
dering av reell kompetens inom till exempel vård, samt ingår i 
en arbetsgrupp tillsammans med bland annat Borås stad och 
Arbetsförmedlingen för att på ett samlat, konstruktivt sätt 
kunna bemöta flyktingsituationen i Sjuhärad. Dessutom ingår 
högskolan i ett nätverk med koppling till Scholars at Risk. 

HögrE UtBilDning + HållBar UtvEckling = sant

Högskolan i Borås är ett av femton svenska lärosäten som 
tillsammans med partners från fjorton afrikanska länder, 
SUHF och International Association of Universities under 
året möttes för att med gemensamma krafter arbeta sig fram 
till aktionspunkter som å ena sidan understryker utbild-
ning för alla och den högre utbildningens roll för de globala 
utvecklingsmålen och å andra sidan binder oss vid att själva 
medvetet vidareutveckla och kommunicera vårt arbete med 
att integrera konferensens ansats samt underteman i vårt eget 
arbete: hållbarhet och förändring; lärande, teknik och globa-
lisering; rättigheter och jämlikhet, samt kvalitet. Utkomsten 
av arbetet, den så kallade Arushadeklarationen, gick även till 
den UNESCO-konferens som föregick antagandet av FN:s 
nya utvecklingsmål och härmed har högskolan även varit med 
i en global process för att sätta högre utbildning på agendan.

Kvalitet

75
perSoner anStällda VId högSKolan  I  boråS  

arbetade UtoMlandS någon gång Under 2015 

Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS
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LIKA VILLKoR

Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, 
jämställdhet och tillgänglighet och har som övergripande mål 
att alla individer – sökande, studenter och medarbetare – ska 
ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, 
ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan 
trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Lika villkor inne-
fattar samtliga delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jäm-
ställdhetsarbetet och ingår i högskolans kvalitetsarbete som 
innebär att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten. 
Högskolans verksamhet utvecklas genom möten mellan 
människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfaren-
heter. Det ger upphov till en mångfald av tankar och idéer 
vilket höjer kvaliteten i såväl forskning som undervisning. 

värDEgrUnDsarBEtE

2015 har ett värdegrundsarbete påbörjats på Högskolan i 
Borås. Den statliga värdegrunden har varit utgångspunkten i 
arbetet och lika villkor en självklar del. En rad aktiviteter för 
chefer och medarbetare har genomförts. Särskilt kan nämnas 
en föreläsning kring den statliga värdegrunden, ett semina-
rium kring ”värdet i värdegrunden” och en föreläsning med 
efterföljande paneldebatt kring akademisk frihet och ansvar 
kopplat till värdegrundsfrågor. Utöver dessa gemensamma 
sammankomster för samtliga anställda vid högskolan har 
även flertalet utbildningsinsatser inom ramen för bemötande 
genomförts. Utbildningsmaterial framtaget från Chalmers 
tekniska högskola, Från härskartekniker till bekräftartekni-
ker, har använts tillsammans med diskussionsfrågor kring den 
egna verksamheten. 

jäMställDHEtsarBEtEt

Högskolan i Borås gör årligen en kvantitativ kartläggning 
av jämställdheten med hjälp av Nyckeltalsinstitutet, vilket 
resulterar i ett jämställdhetsindex, JÄMIX. 2015 visar den 
på ett positivt resultat då högsta ledningsrådet har en jämn 
fördelning av män och kvinnor samt att andelen kvinnliga 
professorer ökar. För att ytterligare öka andelen kvinnliga 
professor och docenter har ett arbete påbörjats för att se vilka 
åtgärder som kan vidtas för att ge kvinnor större möjligheter  
att meritera sig, bland annat analyseras fördelningen av 
forskning- och undervisningstid utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. 

Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegrering har 
tydligare riktlinjer för bedömning av jämställdhet lagts till 
i högskolans handläggarhandbok. Riktlinjerna är tänkta att 
uppmärksamma handläggare på att alltid beakta huruvida 
beslutet ger några konsekvenser utifrån jämställdhetsaspekter 
och hur beslutet förhåller sig till de nationella målen och till 
högskolans mål kring jämställdhet, vilka finns beskrivna i 
handlingsplanen för lika villkor

likaBEHanDling ocH tillgängligHEt

Högskolan i Borås fortsätter det systematiska arbetet med till-
gänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid den 
årliga mätningen av tillgänglighetsaspekter som genomförs av 
Myndigheten för delaktighet ligger högskolan fortsatt i topp 
bland myndigheter. En åtgärd som särskilt har uppmärksam-
mats under året är att högskolan har tagit fram en informa-
tionsfilm på teckenspråk som finns att tillgå på högskolans 
webbplats. 

Som en följd av den nya diskrimineringsgrunden ”bris-
tande tillgänglighet” arbetade högskolan under året med 
att ta fram nya rutiner och riktlinjer för att säkerhetsställa 
att studenter med särskilda behov ska få ett likvärdigt stöd 
oavsett kurs- eller programtillhörighet.

Utbildningsinsatser för undervisande personal är ytter-
ligare ett sätt att arbeta med likabehandling. Under våren 
genomfördes en utbildningsdag för all personal med fokus på 
studenter med läs- och skrivsvårigheter. I den högskolepeda-
gogiska grundkursen, som är obligatorisk för alla nyanställda 
lärare, ingår inslag av normkritisk pedagogik samt diskussio-
ner om bemötande av studenter utifrån diskrimineringslags-
stiftningen.

Kvalitet
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Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat 
deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer 
specifikt som en del av lärosätets arbete inom lika villkor. 
Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systema-
tiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att 
rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte 
att öka deras andel och breddat deltagande avser de insat-
ser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya 
studenter i deras studier. Det senare kräver ett inkluderande 
förhållningssätt under studentens hela väg till, genom och ut 
ur högskolan. Högskolan i Borås har under en lång period 
bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering 
och breddat deltagande i högre utbildning. Genom att till-
gängliggöra akademiska studier för breda grupper i samhället 
har Högskolan i Borås lyckats väl med rekryteringen av 
studenter från studieovana miljöer. 

Under 2015 genomfördes, bland annat ett projekt riktat 
mot yrkesgymnasieskolorna i Borås, i syfte att uppmuntra fler 
att påbörja högre studier. Vidare bedriver högskolan sedan 
ett antal år ett nätverk för manliga förskollärar- och lärar-
studenter. Nätverket, som syftar till att stärka männen i sin 
framtida yrkesroll och i sina studier har huvudfokus att verka 
för en mer jämställd utbildning och yrkeskår. Det har fått 

Kvalitet

BREDDAD REKRyTERINg ocH 
BREDDAT DELTAgANDE

positiv genomslagskraft och under 2015 breddades det till att 
omfatta manliga studenter inom vårdutbildningarna.

Högskolan i Borås bedriver även förskollärarutbildning 
som vänder sig till barnskötare eller annan personal verk-
samma inom förskolan. Genom att validera reell och formell 
kompetens samt att vissa moment i utbildningen sker på dis-
tans tillgängliggörs högre utbildning för dessa grupper. Inom 
lärar- och sjuksköterskeutbildningarna erbjuder högskolan 
dessutom stödjande åtgärder i svenska för att ge studenterna 
möjlighet att utveckla sina skriftliga och muntliga kommuni-
kativa förmågor.

Sedan början på 2000-talet bedriver högskolan projektet 
Invandrarakademin som vänder sig till personer med avslutad 
utländsk akademisk examen och icke avslutad utländsk 
akademisk utbildning. Invandrarakademin syftar till att 
underlätta invandrade akademikers etablering på arbetsmark-
naden genom kompletterande utbildning och utbildning på 
förberedande nivå som ger möjligheter att studera vidare eller 
gå direkt till arbetslivet. Under året har högskolan, inom 
ramen för Invandrarakademin, haft diskussioner med övriga 
intressenter i Borås om vilka ytterligare insatser Högskolan i 
Borås kan göra för att ta tillvara nyanlända akademikers kom-
petens och underlätta deras etablering på arbetsmarknaden.  

Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS
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Det högskoleövergripande samverkansarbetet har under 2015 
främst fokuserat på projekt som initierats av Vinnova rörande 
utveckling av strategisk samverkan och deras uppdrag att 
utveckla en utvärderingsmodell för samverkan. 

I Vinnovas arbete med att ta fram en modell för värde-
ring av samverkan deltog högskolan i Pilot 1 där Högskolan 
i Borås erhöll högsta betyg. Deltagande lärosäten bedömdes 
utifrån en självvärdering på en tregradig skala. I självvärde-
ringen beskrev högskolan hur samverkan sker på bred front 
med omvärlden integrerat i utbildning och forskning. 

I arbetet med att utveckla lärosätets strategiska samver-
kan deltar Högskolan i Borås i två projekt som handlar om 
utvecklingen av samverkansarenor, Collaboration Arenas 
– CARENA och Increasing Collaborative Capacities – 
ICECAP. I CARENA samarbetar högskolan med fem andra 
lärosäten – Högkolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad, 
Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Malmö högskola. 
I ICECAP ingår de fyra förstnämnda samt Lunds universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet. Konkret har projekten 
bidragit till att utveckla tre lokala arenor för samverkan i 
Borås:

• I oktober 2015 bildades en styrgrupp med bred förankring 
i Boråsregionen för att etablera Science Park Borås, med pla-

INNoVATIoN ocH SAMVERKAN
genom att positionera sig som en partner i västsverige bidrar Högskolan i Borås till att vara 

en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Utgångspunkten för en innovativ miljö är för Hög-

skolan i Borås förtroende och relationer mellan olika aktörer: forskare, studenter och entre-

prenörer, i kombination med flervetenskaplighet och integration. Exempel på innovativa  

miljöer som utvecklats är smart textiles och Waste recovery.

cering i Textile Fashion Center, med Högskolan i Borås som 
ägare. CARENA-rapporten visar på att bildandet av Science 
Park Borås bland annat kan bidra till att ge olika parter en 
gemensam yta för kommunikation.

• Innovationsplattform Norrby handlar om hållbar 
stadsutveckling med fokus på en stadsdel som fysiskt ligger 
nära centrum men som kulturellt är att betrakta som en 
invandrartät förortsmiljö. Projektets flervetenskapliga upp-
lägg har engagerat forskare med olika infallsvinklar, både 
ingenjörsmässiga aspekter på byggnation såväl som ekono-
mer som sökt nya ekonomiska finansieringsmodeller och 
integrationsforskare. Projektet fortsätter i en ny fas men nu 
med perspektiv på hela staden – Innovationsplattform Borås 
2016–2018. Högskolans medverkan i Vinnovas satsning på 
innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer har 
också medfört praktiska möjligheter för samverkan mellan 
högskolans forskningsområden, inte minst inom ramen 
för en magisterutbildning om hållbart samhällsbyggande. 
Det har också bidragit till att ytterligare förstärka samver-
kan mellan högskolan och innovationsplattformens övriga 
partners. 

• Centrum för välfärdsstudier håller på att utvecklas i rela-
tion till ICECAP-projektet. 
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NYFORSK, ett projekt som delfinansierats av 
Innovationskontor VÄST för att stärka innovationsrådgiv-
ningen vid de lokala lärosäten som ingår i partnerskapet kring 
innovationskontoret, har fortsatt under 2015. I Borås har 
arbetet främst handlat om att finna potentiella forsknings- 
resultat för verifiering och kommersialisering samt om 
att finna former för hur innovationsfrågor och frågor om 
immateriella tillgångar kan kommuniceras med forskare vid 
högskolan. 

Stödet för innovation, nyttiggörande och samverkan har 
samlats till enheten Grants and Innovation Office, vars upp-
gifter även inbegriper att bidra till att öka lärosätets intäkter 
vad gäller externa forskningsmedel. 

cEntrUMBilDningar

I syfte att stärka högskolans profil, att öka samverkan och 
skapa bättre förutsättningar att generera externa resurser 
fattade Högskolan i Borås under året beslut om sex stycken 
centrumbildningar. Vissa av dessa har funnits länge och vissa 
är under uppbyggnad, gemensamt för dem är att de skapar 
formaliserade mötesplatser för akademin och omvärlden som 
ett komplement för att ytterligare stärka det arbete som sker i 
utbildning och forskning. De sex centrumbildningarna är:

• Centrum för arbetsliv och vetenskap 

• Centrum för hållbart samhällsbyggande

• Centrum för kulturpolitisk forskning

• Centrum för välfärdsstudier 

• PreHospen – Centrum för prehospital forskning

• SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

Smart Textiles är en verksamhet som liksom centrum-
bildningarna bildar en mötesplats för akademi och omvärld. 
Med en framgångsrik modell för att stötta utveckling och 
innovation kring textilier har verksamheten sedan 2006 
stöttat utvecklingen för företag både lokalt, nationellt och 
internationellt.

sciEncE park Borås

Science Park Borås har under året vuxit fram med en stark 
styrgrupp från Borås Stad, SP, regionen och det lokala 
näringslivet. Science Park Borås invigdes den tredje december 
och utgör en central del av det regionala innovationssystemet. 
Med en fysisk placering i Textile Fashion Center komplette-

rar Science Park Borås de befintliga aktörerna i det regionala 
innovationssystemet som ett gränssnitt mellan forskare, 
företag och samhällets aktörer och är en kreativ och innovativ 
mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till 
regionen.

inForMationsspriDning

Inom arbetet med att nyttiggöra utbildning och forskning 
har högskolans holdingbolag fortsatt arbetet för att bidra 
till spridning av forskningens resultat och metoder till det 
omgivande samhället.

Som ett av tre lärosäten i landet har Högskolan i Borås 
under två år utbildat chefer inom äldreomsorgen på uppdrag 
av Socialstyrelsen. Ungefär 15 procent av Västra Götalands 
chefer inom äldreomsorgen har deltagit och utbildningen 
som varit en omfattande verksamhet har lett fram till såväl en 
reguljär utbildning som forskningsprojekt.

Högskolan i Borås arbetar med att sprida information 
om och nyttiggöra forskning i samhället. För att kunna göra 
detta på ett effektivt sätt har lärosätet fokuserat sina insatser. 
Under 2015 har Forskarcaféet tagit plats som en ny arena för 
kunskapsutbyte med allmänheten tillsammans med semina-
rieserien Framgångsrikt entreprenörskap. Forskningen har 
förutom sedvanligt arbete med webb och press synliggjorts 
under nationella och internationella konferenser och mässor, 
i Almedalen, på vetenskapsfestivalen ForskarFredag och i 
riksmedia. Utöver detta arrangeras öppna föreläsningar och 
öppna hus för allmänheten. För att ytterligare öka nyttan av 
högskolans verksamhet i samhället har Högskolan i Borås 
fortsatt innovationsarbetet för att öka kunskapen om och 
utvecklandet av innovationer.

I Vinnovas arbete med att ta fram en  

modell för värdering av samverkan deltog 

Högskolan i Borås i Pilot 1 där högskolan 

erhöll högsta betyg.
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Innovation och samverkan

inom swedish centre for resource re-
covery forskar man med målsättningen 
att utveckla nya material och funktio-
nella polymerer ut restprodukter och 
avall. Mohammad taherzadeh är en av 
professorerna inom området.
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De övergripande målen är att fortsätta bygga kompletta 
akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum 
och öka andelen forskning. I de kompletta miljöerna – som 
omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå – bedrivs verksamheten på ett hållbart sätt och 
såväl utbildning som forskning förmedlar och bidrar till ny 
kunskap om hållbar utveckling.

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

• Biblioteks- och informationsvetenskap (master- och  
     forskarnivå)

• Handel och IT (masternivå)

• Pedagogiskt arbete (masternivå)

• Människan i vården (masternivå och ansökan om  
     forskarnivå oktober 2015)

• Resursåtervinning (master- och forskarnivå)

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

Högskolan har efter granskning av Universitetskanslers-
ämbetet hittills erhållit examenrättigheter på forskarnivå 
inom tre områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Resursåtervinning samt Textil och mode. Området Textil 
och mode rymmer såväl generella som konstnärliga rättig-
heter. Inom området bedrivs nationellt unik och interna-
tionellt stark forsknings- och utbildningsverksamhet och 
Textilhögskolan är ett av högskolans två starka varumärken. 
Det andra varumärket är Bibliotekshögskolan där Högskolan 
i Borås utvecklats till en stark nationell och internationell 
aktör inom såväl utbildning som forskning i biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Högskolan i Borås prioriteringar framöver är att erhålla 
examensrättigheter på forskarnivå inom områden där detta 
nu saknas och att vidareutveckla högskolans forskningsom-
råden. Högskolan har i oktober 2015 ansökt om examensrät-
tigheter på forskarnivå inom området Människan i vården 
baserat på en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom 
det vårdvetenskapliga området. Vidare avser högskolan att 
förnya ansträngningarna att erhålla examensrättigheter på 
forskarnivå inom området Lärarutbildning och pedagogisk 
yrkesverksamhet. Inom området Handel och IT finns stor 
potential mot bakgrund av delar inom området såsom digital 
innovation, IT service management, data science och handel 
och konsumtion utvecklas i en mycket positiv riktning. 
Högskolan avser också att prioritera etableringen av Hållbart 
samhällsbyggande som forskningsområde, som ett led i hög-
skolans systematiska prioritering av forskning av hög kvalitet 
om hållbar utveckling.

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

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

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

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

utbildning och forskning. 

Kompletta akademiska miljöer
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6st
KoMpletta aKadeMISKa MIljöer är 

Målet För högSKolan I boråS
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BIBLIoTEKS- ocH  
INfoRMATIoNSVETENSKAP
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.

Under 2015 har utbildningarna inom ämnet fortsatt att 
utvecklas för ytterligare höjd kvalitet och för att fånga upp 
aktuella frågor i samhället. Även forskningen berör viktiga 
samhällsutmaningar inom skola, kulturella och vetenskap-
liga uttrycksformer, kulturarv och informationshantering. 
Bibliotekshögskolan har under året bedrivit och initierat flera 
stora samarbetsprojekt för utbildning och forskning tillsam-
mans med partners i Östafrika. 

UtBilDning på grUnDnivå ocH avancEraD nivå

Bibliotekshögskolan erbjuder utbildningar på samtliga nivåer: 
grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, därtill 
fortbildningskurser och uppdragsutbildningar för yrkesverk-
samma inom biblioteksområdet såväl som andra sektorer.

Det var ett gott söktryck till Bibliotekshögskolans 
utbildningar under 2015. Särskilt högt var söktrycket på 
webbredaktörsprogrammet (campus och distans), biblio-
tekarieprogrammet på distans, samt masterprogrammet 
Digitala bibliotek och informationstjänster. För att täcka 
behovet av fortbildning för yrkesverksamma erbjuder 
Bibliotekshögskolan också populära fristående kur-
ser som exempelvis Barn, unga, läsning och samhället, 
Animering och multimedia för webben, Internet, samhälle 
och politik, Medie- och informationskunnighet i skolan, 
Interaktionsdesign samt Ledarskap och biblioteksprojekt. 

Under året har arbetet med kvalitetssäkring av utbild-
ningarna fortgått. Inslag av hållbar utveckling har vidare- 
utvecklats. Tre kurser i bibliotekarieprogrammet har håll- 
barhetscertifierats och hållbar utveckling har arbetats in i 
flertalet kurser i masterprogrammet i Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. 

ForskarUtBilDning

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är tvärveten-
skapligt och har en stor bredd i orientering mot olika problem 

och kunskapsområden. Detta är något som också återspeglas i 
de doktorandarbeten som pågår inom ämnet. 

Under året examinerades två doktorer med avhandling-
arna: ”Att bli bibliotekarie: Informationssökning och yrkes- 
identiteter hos Biblioteks- och informationsvetenskapsstuden-
ter och nyanställda högskolebibliotekarier” och ”How repro-
ductive is a reproduction? Digital transmission of text-based 
documents”. Två nya doktorander antogs under året. 

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

Forskning

Forskning vid Bibliotekshögskolan bedrivs inom tre forskar- 
grupper med fokus på Bibliotek, kultur och samhälle, 
Informationspraktiker och Digitala resurser och tjänster 
samt i forskningsprogrammet Social Media Studies. Därtill 
beviljades ett nytt strategiskt forskningsprogram i data science 
finansiering under året. Forskningen inom programmet, som 
för samman forskare inom Biblioteks- och informationsveten-
skap och Handel och IT, siktar till att utföra tvärvetenskaplig 
forskning som utnyttjar kompetens inom högprestandaberäk-
ningar (HPC), informationsvisualisering och maskininlär-
ning i syfte att såväl utveckla området teoretiskt som att finna 
lösningar på problem av vikt för företag. 

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

Kompletta akademiska miljöer
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läns projekt 2020KoM som rör frågan om bibliotekets roll 
i en föränderlig värld. Forskare från Bibliotekshögskolan 
följer på uppdrag av Regionbibliotek Östergötland arbetet i 
Götasamarbetet med att utveckla gemensamma biblioteks- 
tjänster som knyter samman bibliotekens resurser och gör 
dem fritt tillgängliga. Följeforskning bedrivs också i anslut-
ning till Lilla slottet, ett projekt för att utveckla barnverksam-
heten vid Malmö stadsbibliotek med ett starkt delaktighets-
perspektiv. 

saMvErkan

Bibliotekshögskolan har sedan länge en stark koppling till 
biblioteksprofessionen. Detta har tagit sig olika uttryck 
under året. Högskolan i Borås deltog aktivt vid årets Bok & 
Bibliotek, denna gång med en monter vid Forskartorget. Ny 
forskning om e-böcker, unga vuxnas läsning och barns och 
föräldrars delaktighet i kulturverksamheter presenterades i 
olika seminarier. Bibliotekshögskolan arrangerade för sjätte 
gången Mötesplats Sociala Medier tillsammans med Borås 
Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.

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 internationella forskningsprojekt som 
bedrivs med Bibliotekshögskolan som framträdande aktör, 
exempelvis PERICLES och DiXiT. Den internationella mas-
terutbildningen i Digitala bibliotek och informationstjänster 
ges numera på helfart och engagerar internationella studenter 
med hemvist såväl i Sverige som utomlands.

Bibliotekshögskolan var under året fortsatt aktiv inom 
det internationella iSchool-nätverket, genom medverkan på 
iConference i Kalifornien, ett gemensamt forskningssemina-
rium och nära samarbete med de nordiska medlemmarna i 
nätverket. Under hösten anordnade forskare i biblioteks- och 
informationsvetenskap och pedagogiskt arbete vid Högskolan 
i Borås ett symposium om praktikteorier med ett antal 
gäster från Australien. Symposiet sammanförde forskare över 
ämnesgränserna och nationsgränserna för kunskapsutbyte och 
för att stärka samarbeten.

Kompletta akademiska miljöer

samhället. Finansiering för mindre forskningsprojekt har 
också erhållits från privata finansiärer. 

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har fortsatt 
sitt samarbete i flera projekt finansierade med medel från 
Västra Götalandsregionen inom området informations- och 
kommunikationsteknik under perioden 2013–2015. Det har 
resulterat i internationella publikationer och ansökningar 
inom områden såsom utveckling av nya bibliometriska meto-
der för att modellera och visualisera osäkerhet i data i syfte 
att skapa en överblick över ett forskningsområde i projektet 
INCITE och studier av hur hästintresserade utnyttjar sociala 
medier för att kommunicera om säkerhetsrelaterade frågor 
kring hästhantering och ridning i projektet Hobbyryttare och 
sociala medier. 

Bland flera forskningsinriktade mötesplatser som har 
arrangerats vid Bibliotekshögskolan under året kan näm-
nas Social Media Studies Symposium (SMS-S) som gick av 
stapeln i september med deltagare från flera svenska lärosäten 
och en öppen workshop arrangerad av forskningsprojektet 
PERICLES med ett 40-tal svenska och internationella delta-
gare. 

UppDragsUtBilDning ocH UppDragsForskning

Bibliotekshögskolan har under 2015 haft uppdragsutbildning 
inom flera olika områden. Som del av Skolverkets nationella 
satsning Läslyftet har ett stort arbete i framtagande av peda-
gogiska lärmoduler genomförts. Arbetet är en fortsättning på 
ett liknande uppdrag under 2014. Efterfrågan på utbildning 
inom bibliometri har under året varit påtaglig och en utbild-
ning har genomförts tillsammans med bland annat Sveriges 
universitets- och högskoleförbund.

Pågående eller avslutade utvärderingar har genomförts 
av Bibliotekshögskolan inom biblioteks- och kulturområdet. 
Det gäller exempelvis en utvärdering av utvecklingsarbetet i 
Värnamo bibliotek och Regionbibliotek Region Jönköpings 

6F
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Utbildningarna inom Handel och IT har under de senaste 
åren haft en positiv utveckling, med ökat söktryck och 
mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter. 
Exempelvis har Civilekonomprogrammet, sedan högskolan 
erhöll examensrättigheter, varit en av lärosätets mest efter-
traktade utbildningar. På grundnivå utbildas även adminis-
tratörer för offentlig sektor, dataekonomer, affärsinformatiker 
med inriktning mot internationell marknadsföring och IT, 
samt systemvetare och systemarkitekter. På avancerad nivå 
erbjuds magister- och masterutbildningar i informatik, vilka 
genomförs på engelska. 

Alla program på grundnivå erbjuder en termins utlands-
studier och vi ser ett ökat intresse bland studenterna till att 
förlägga en termin av sina studier vid något av våra partneru-
niversitet. Det mest påtagliga exemplet på internationalisering 
inom utbildningsområdet är programmet Affärsinformatik 
med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 
vilket genomförs i samarbete med två partneruniversitet i 
Kina. Under utbildningen läser svenska studenter ett år i 
Kina och utbytet innebär även att kinesiska studenter på ett 
motsvarande program läser ett år vid Högskolan i Borås. 

I maj 2015 meddelade Universitetskanslersämbetet 
att Högskolan i Borås erhöll rättigheter att examinera på 
masternivå inom företagsekonomi. Masterutbildningen blir 
ett viktigt komplement till det övriga utbildningsutbudet av 
ekonomprogram. Med anledning av detta positiva besked sker 
nu en utveckling av en masterutbildning med inriktning mot 
handel som kommer att starta höstterminen 2017. 

Forskning

Högskolans ökade fokusering på forskning präglar tydligt 
verksamheten inom Handel och IT. Under det gångna året 
har samarbetet mellan områdets forskargrupper fördjupats, 
vilket manifesterats både i gemensamma forskningsansök-
ningar och samproduktion av tvärvetenskapliga artiklar, 
exempelvis inom IT och Retailing, samt digitala tjänster.

Vid högskolan finns tre forskningsprogram inom Handel 
och IT. Det första är SIIR – Swedish Institute for Innovative 

Retailing – har som syfte att bidra till innovativ och hållbar 
handel där vi erbjuder handelsaktörer och organisationer en 
forskningsmiljö och forskningskomptetens. 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 flervetenskap och unicitet. Inom ramen 
för verksamheten bedrivs uppdragsbaserad forskning, särskilt 
initierade forskningsprojekt, utredningar, samverkansprojekt 
både nationellt och internationellet, seminarier och 
föreläsningar. Verksamheten strävar efter att vara en öppen 
miljö där såväl forskare som näringsliv är välkomna. 

Inom forskningsprogrammet IT, service and management  
studeras IT ur ett tjänste- och managementperspektiv, med en 
tvärvetenskaplig ansats där målsättningen är att skapa syner-
gieffekter mellan olika vetenskaper och ämnen. Forskningen 
inom programmet är empirinära och syftar till att leverera 
resultat som är användbara och relevanta för praktikfältet. 

Under 2015 har ett strategiskt forskningsprogram inom 
Data Science, vilket samlar forskare inom IT och informations-
vetenskap, inrättats vid högskolan. Inom programmet pågår 
uppbyggnad av infrastruktur för att bedriva avancerad dataana-
lys, till exempel inom big data. Programmet har också genom-
fört en välbesökt workshop inom data science tillsammans med 
strategiska partners från europeiska lärosäten och näringsliv. 

ForskargrUppEr

Forskargruppen SOL – Styrning, Organisering och Ledning 
samlar mångdisciplinär managementforskning i syfte att 
undersöka olika aspekter av hur organisationer påverkas och 
påverkar. Utgångpunkten för gruppens forskning är en und-
ran hur och varför styrning, ledning och organisering funge-
rar och inte fungerar som det gör. Inom gruppens forskning 
verkar flera discipliner även om management är dominerande. 
Vidare innehåller forskningen ett brett spektra av frågeställ-
ningar. Här finns forskning om aktörer, så som ledare och 
medarbetare i både privat och offentlig sektor, och deras 
handlingar, till exempel riskhantering inom kärnkraftverk 
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HANDEL ocH IT
Med stark regional förankring och utifrån ett nationellt behov bedriver högskolan utbildning  

och forskning med inriktning mot Handel och it. inom området ges utbildningar i företags- 

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

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

och en hög andel externfinansierade projekt.
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och sjukvård; modetrender på managementområdet; stadens 
omvandling; samverkan som organiseringsprincip; ekonomi- 
och verksamhetsstyrning. Gruppen har under 2015 startat 
en ny publikationsserie (SOL-rapporter). Syftet med serien 
är att den skall innehålla granskade uppsatser som dels kan 
utvecklas till andra slag av publikationer dels kan användas i 
undervisningen. Detta är ett sätt att stärka kopplingen mellan 
forskningsverksamhet och utbildningsverksamhet. Totalt sex 
rapporter har publicerats under året och fler bidrag är under 
utarbetande. Mot slutet av året initierades ett samarbete med 
övriga akademier vid Högskolan i Borås för ett projekt att 
utvärdera Västra Götalandsregionens politiska organisation 
som kommer att engagera tiotalet forskare. 

Forskargruppen Sustainable Consumption Research Group 
tar sin utgångspunkt i hållbar konsumtion som en utmaning 
i dagens och det framtida samhället. Gruppen fokuserar 
på olika aspekter av hållbarhet och omfattar ekologiska, 
ekonomiska och sociala dimensioner. Ett nytt projekt är 
Minimeringsmästarna som baseras på en studie av ett antal 
hushåll som deltar i ett regionalt projekt som innebär att 
de aktivt försöker minska sin konsumtion, öka sin åter-
vinning och minska sitt avfall. Projektet koordineras av 
Göteborgsregionens kommunalförbund, med stöd från Västra 
Götalandsregionen och är ett försök att få fram goda exempel 
kring avfallsminimering. 

Forskningsgruppen InnovationLab studerar och utvecklar 
digitala innovationer, samt värderar hur dessa gör nytta i 
samhället. Forskningsprojekt bedrivs ofta med design- 
orienterade metoder som innebär att artefakter i form av 
modeller, metoder och IT-system iterativt utvecklas, prö-
vas och förfinas. Normalt sker forskning och utveckling i 
nära samarbete med företag eller offentliga organisationer. 
InnovationLab har under år 2015 fortsatt sitt arbete med 
EU-projektet Inocast, tillsammans med partneruniversitet 
i Europa och Centralasien. Projektets syfte är att främja 
samarbete mellan näringsliv och akademi genom uppbygg-
nad av ett innovationsnätverk i Centralasien, bestående av 
14 InnovationLabs.  InnovationLab driver även det pågå-
ende KK-finansierade forskningsprojektet Improved Process 
Efficiency and Quality in IT Service Management. Projektets 
syfte är att effektivisera IT-processer genom tätare samverkan 
mellan kunder och leverantörer. 

Computer Science Labs at Borås Sweden (CSL@BS) är en 
forskningsgrupp inriktad mot intelligent dataanalys av stora 
datamängder. Inom gruppen finns kompetenser inom både 
maskininlärning och high performance computing. Ett pågå-
ende forskningsprojekt, finansierat av Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, är Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter, 
vilket bedrivs tillsammans med Stockholms universitet och 
Karolinska institutet, samt näringslivspartners inom läkeme-
delsindustrin. Projektet använder ett brett urval av maskinin-
lärningstekniker för att, utifrån data från olika källor, skapa 
modeller som kan predicera och förklara läkemedelsbiverk-
ningar. I slutet av 2015 avslutas det KK-finansierade projektet 
Big Data Analytics by Online Ensemble Learning. Projektet 
har varit mycket framgångsrikt och har genererat ett flertal 
publikationer på högsta vetenskapliga nivå, samt konkreta 
företagspartners AstraZeneca och Scania. Samarbete med 
AstraZeneca och Scania inom området intelligent dataanalys 

fortsätter också genom det nyligen beviljade KK-HÖG-
projektet Data Analytics for Research and Development, 
vilket genomförs under tre år med start 2016. 

ForskningsprojEkt

Under året har flera större forskningsprojekt inom Handel 
och IT avslutats med goda resultat. Projektet Framtidens 
Business Intelligence, finansierat av Handels Utvecklingsråd, 
har genomförts av forskare från både CSL@BS och SIIR. 
Projektet har resulterat i flera forskningspublikationer, samt 
metoder, algoritmer och mjukvaruprototyper för dataanalys, 
med fokus på kundbeteende 

Även projektet Innovation av hållbart vardagsresande har 
avslutats under 2015. Ökad tillgång till mobilt internet ger 
nya möjligheter för kollektivtrafikbranschen att förmedla 
aktuell information till sina resenärer. Då branschen brustit 
i utveckla attraktiva slutanvändartjänster har en mängd 
externa, så kallade tredjepartsutvecklare, utvecklat mobila 
tjänster – helt eller delvis utan branschens godkännande 
– vilka dagligen kommit att användas av hundratusentals 
resenärer. Resultat från projektet är forskning om hur så 
kallade gränsresurser i form av mjukvarugränssnitt och 
licensvillkor kan utformas så att tredjepartsutvecklare 
väljer istället väljer att utveckla mot sanktionerade resurser. 
Forskningen har använts både vid etablerandet av trafiklab.se, 
samt av Trafikverket, vilket sammantaget har attraherat mer 
än 3 000 tredjepartsutvecklare. 

Projektet Design av e-tjänster för alla har slutförts. 
Påtagliga resultat av projektet är stärkta nätverk med nya 
företagsrelationer, samt metodutveckling inom design av 
e-tjänster. Ett särskilt fokus har legat på utveckling av empi-
riskt genererade personas. 

Projektet När blir maten värd en resa? En studie om kulina-
risk turism har också avslutats under 2015 och innebär att en 
bok kommer att publiceras under 2016. 

ForskarUtBilDning

Högskolan i Borås har ingen forskarutbildningsrättighet 
direkt knuten till Handel och IT, men inom området bedrivs 
en omfattande doktorandverksamhet i samarbete med andra 
lärosäten, exempelvis universiteten i Göteborg, Stockholm 
och Lund. Sammanlagt verkar 13 doktorander, helt eller 
delvis anställda vid Högskolan i Borås, inom Handel och IT 
och en betydande andel av områdets forskare har handled-
ningsuppdrag för dessa. 
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Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS



34 — ÅRSREDoVISNINg 2015
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Inom området Människan i vården uppmärksammas, inom 
såväl utbildning som forskning, patienters och närståendes 
perspektiv på hälsa, den vård som erbjuds samt den föränd-
rade livssituation som kan följa av ohälsa. Vidare beaktas 
såväl medicinska som existentiella vårdaspekter, samt vårdens 
organisatoriska sammanhang. Inom området bedrivs i 
huvudsak sjuksköterskeutbildning. Därutöver ges barnmor-
skeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar med 
inriktning mot ambulans, anestesi, distrikt, intensivvård 
och psykiatri. Ämnet vårdvetenskap kan studeras upp till 
masternivå. Det finns också möjlighet att läsa specialistsjuk-
sköterskeutbildningar som fristående kurser i kombination 
med yrkesutövning. För att tillgodose behovet av fortbildning 
och kompetensutveckling för yrkesverksamma erbjuds kurser 
och uppdragsutbildningar inom vård och omsorg. Under 
året har ledarskapsutbildning genomförts och slutförts för 
äldreomsorgens chefer, en uppdragsutbildning på uppdrag 
av Socialstyrelsen där högskolan är försteleverantör i region 
syd. Under året har akademin startat ett Masterprogram i 
vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknolo-
gisk och prehospital miljö, som förbättrar möjligheterna till 
kompetenshöjning för specialistsjuksköterskor.

Högskolan i Borås har sedan tidigare avtalsreglerat sam-
arbete med Västra Götalandsregionen, samtliga kommuner 
i Sjuhärad samt Alingsås kommun. Avtalen utgör förutsätt-
ningar för att sjuksköterskestudenter 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-, rehabi-
literande-, ortopedisk-, ambulanssjuk- och äldrevård. Under 
2015 har diskussioner och planering pågått i syfte att utveckla 
en utbildningsvårdsavdelning tillsammans med Borås Stad.  
Utbildningsvårdsavdelningarnas huvudsakliga syfte är att 
höja kvaliteten i studenternas verksamhetsförlagda utbild-
ning genom ett väl utvecklat koncept där teori och praktik 

integreras. För att ytterligare främja integration mellan teori 
och praktik har simuleringsaktiviteter inom utbildningarna 
utvecklats och har under året intensifierats. I syfte att säkra 
kvaliteten i sjuksköterskeutbildningen ingår också reflektion 
som ett obligatoriskt moment i samtliga kurser. Syftet är att 
studenten utifrån egen livserfarenhet, teori och verksamhets-
förlagd utbildning genom reflektion ska kunna utveckla en 
djupare förståelse för vårdande och lärande inom vård.

UtBilDning på Forskarnivå

Högskolan har under året lämnat in en ansökan om examens-
rättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården. 
Det är synnerligen angeläget ur ett nationellt perspektiv att 
högskolan erhåller tillstånd att examinera på forskarnivå för 
att därigenom fullt ut kunna utnyttja den utvecklingspoten-
tial som finns. Högskolan samarbetar sedan många år med 
lärosäten som har examensrättigheter på forskarnivå och detta 
har bidragit till utveckling av området. En egen examensrät-
tighet med egen rådighet och autonomi skulle emellertid ge 
ännu bättre förutsättningar för en tydligare profilering och 
tillväxt av området. 

Forskning

Den vårdvetenskapliga forskningen som bedrivs vid 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har resulterat i en 
kunskapsbas som bland annat rör mänskliga erfarenheter av 
ohälsa, sjukdom, utövande av en vårdprofession samt möten 
med olika vårdmiljöer. Under 2015 har forskningsaktivi-
teten varit hög och många empiriska studier har behandlat 
existentiella vårdfrågor och genomförts i olika vårdsam-
manhang. Ett exempel är Äldreprogrammet som ingår i 
högskolans strategiska forskningssamarbete med Högskolan 
i Skövde. Programmet innefattar bland annat forskning 
inom Livsstilens betydelse för äldre människors hälsa. 
Humanbiologiskt inriktade forskare skapar profilgrupper 
utifrån data om friska äldre människors livsstil och genetiska 

MäNNISKAN I VÅRDEN
Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. området fokuserar också 

patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt den ledning och organise-

ring som sker inom vården. oavsett ur vilken aspekt vården studeras måste vi förstå hur 

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

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

ring eller den vårdande behandlingen.
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bakgrund. Vårdvetenskapligt inriktade forskare genomför 
djupintervjuer med personer som väljs strategiskt från profil-
grupperna. Här fokuseras innebörden i hälsa och menings-
fullt liv, samt motivation för hälsosamma livsstilsförändringar 
vid hög ålder. Ett annat gemensamt forskningsprojekt inom 
ramen för Äldreprogrammet undersöker om en forsknings-
baserad modell för ”KRAFT-givande samtal” kan öka hälsa 
och välbefinnande hos äldre personer med långvarig smärta. 
Informanter i de båda projekt utgörs av äldre personer från 
både Skaraborg och Älvsborg.

Forskning bedrivs även inom högteknologisk vård med 
fokus på komplexa miljöer, främst intensivvård, men omfattar 
även frågor som rör teknikintensiva miljöers betydelse för 
vård i andra sammanhang, till exempel hemsjukvård och vård 
i livets slutskede. Forskningen skapar bland annat kunskap 
om platsens och rummets betydelse för hälsa och välbefin-
nande utgående från såväl patienters, närståendes som från 
hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv. Reflektion och 
lärande studeras i projekt med simulering. Aktuella projekt 
handlar om livssituationen för ventilatorberoende barn och 
deras familjer samt överföringar och transporter av kritiskt 
sjuka patienter inom och mellan sjukhus. 

Det vårdområde som engagerar den största forskargrup-
pen inom området är PreHospen – Centrum för prehospital 
forskning. Denna forskning har stark klinisk förankring och 
flertalet projekt undersöker möjligheter till implementering av 
nya vård- eller behandlingsinsatser inom prehospital vård-
verksamhet. Existentiella vårdfrågor, lärande och medicinska 
aspekter ses som varandras förutsättningar, vilket har fått 
bilda utgångspunkt för flera forskningsprojekt. 

Ett projekt är Vård på rätt vårdnivå där det under 2015 
har genomförts en interventionsstudie inom primärvården. 
Projektet innebär att ambulanssjuksköterskan i samråd med 
läkare inom primärvård tar beslut om fortsatt vård för patien-
ten. Det kan för patienten innebära vård på plats, till exempel 
hemmet, eller vård inom primärvård, kommunal vård eller 

att patienten slussas vidare till akutmottagning. Projektet 
finansieras av Länsförsäkringar Älvsborg. 

Ett annat exempel är PrehospIT – strokekedjan som syftar 
till att förbättra bedömning och kommunikation mellan 
vårdinrättningar. Projektet genomförs i samverkan med Med 
Tech West och flera företag inom ramen för Metis Forum och 
har erhållit medel från Vinnova. 

PreHospen är också engagerat i ett antal projekt som rör 
simulering. Ett exempel på projekt är SAREK, en forsk-
ningsplattform för simuleringsträning inom prehospital 
akutsjukvård. Projektet genomförs i samverkan med bland 
annat Högskolan i Skövde och ambulanssjukvården i Västra 
Götalandsregionen. Under 2015 har ett instrument som 
mäter grad av deltagarens inlevelse i simuleringsscenariot 
utvecklats. Instrumentet har också använts för att undersöka 
om simuleringsdeltagares upplevelse av simuleringsövningar 
kan förbättras med en ökad kontextualisering av simulerings-
scenarier med hjälp av rollspel, projiceringsteknik och andra 
metoder hämtade från dataspelsvärlden.

Ett annat forskningsfält som har stor betydelse för 
området Människan i vården bygger på forskning om 
vårdens ledning och organisering. Här undersöks över-
gripande förutsättningar för den patientnära vård som 
studeras inom vårdvetenskap. Forskningsproblem utvecklas 
i möten med ledning, chefer, professionella, patienter/
brukare och studenter. Intresset riktas framför allt mot 
en hållbar vård – och verksamhetsutveckling. Under 2015 
har chefsrollen studerats utifrån olika frågeställningar som 
bland annat berör ledarstrategier, förändringsledning, orga-
nisering, socialt kapital, arbetsförhållanden och engage-
mang bland medarbetare och professionsgrupper. Andra 
exempel på projekt under året handlar om förutsättningar 
för att chefer och medarbetare ska kunna arbeta engagerat i 
ett långt arbetsliv. 

Kompletta akademiska miljöer
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Lärarutbildningarna bedrivs, förutom i Borås, också som 
utlokaliserade utbildningar i Varberg och Värnamo. Samtliga 
lärarprogram präglas, förutom av de nationella examensmå-
len, av de lokala examensmålen som fokuserar på inkludering, 
hållbar utveckling, estetiska lärprocesser, informationskom-
petens och digital kompetens vilka kontinuerligt återkommer 
i utbildningarnas kurser. I utbildningarna integreras den 
forskning som bedrivs inom området av forskargrupperna 
Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle och Välfärd, inte-
gration och värden. Forskningen är en närvarande beståndsdel 
i utbildningen då forskarna inom området också undervisar i 
grundutbildningarna och där belyser sin forskning. Kvaliteten 
i utbildningarna säkras också genom en hög andel lärare med 
yrkesbakgrund. Den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen, håller enligt Universitetskanslersämbetets nationella 
översyn hög kvalitet och kravet på utbildade handledare upp-
fylls inom samtliga utbildningsinriktningar. Integrationen 
mellan praktik och teori säkerställs genom att de verksam-
hetsförlagda delarna alltid ingår i kurser med såväl teroetiskt 
som verksamhetsförlagt innehåll. 

Utvecklingsprojektet Läsa, tala och skriva, som påbörjades 
inom lärarutbildningarna 2014 och syftar till att stödja stu-
denterna i att använda akademiskt språk, har utvärderats och 
vidareutvecklats. Erfarenheterna från projektet har spridits till 
kollegor såväl inom högskolan som vid nationella konferenser. 
För att stärka och utveckla studenternas matematiska förmåga 
har liknande satsningar vidtagits inom matematikundervis-
ningen i lärarutbildningarna under hösten.  

Kursen Medie-och informationskunnighet i skolan, vilken 
startade som ett led i samordningen av de båda utbildning-
arna 2014 i samverkan med Nordicom, Statens medieråd och 
Filmpedagogerna, har blivit en återkommande och efterfrå-
gad fristående distanskurs i det ordinarie utbildningsutbudet.

I enlighet med det lokala målet att öka tillströmningen 
och genomströmning av studenter i masterutbildningen 
i pedagogiskt arbete gjordes särskilda rekryteringssats-
ningar inför hösten som resulterade i 45 procents ökning 
av antalet antagna studenter på avancerad nivå. Med fokus 
på genomströmningsaspekten har bedömningen (mycket 
hög kvalitet) tillsammans med de inkomna synpunkter från 
Universitetskanslersämbetet beaktats och vägts in i arbetet 
med kursutveckling särskilt gällande de första terminerna.  

DiMEnsionEring

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

ForskarUtBilDning

I syfte att ha en hög kvalitet i verksamheten och i kombina-
tion med svårigheten att externrekrytera disputerade medar-
betare har extra satsningar som innebär kompetensutveckling 
av redan befintliga medarbetare varit en prioriterad åtgärd 
under en längre tid. I avsaknad av egen forskarutbildning 
stimuleras medarbetare att söka forskarutbildning vid andra 
lärosäten vilket innebär att sex medarbetare i nuläget bedriver 
forskarutbildning vid andra lärosäten men har sin anställ-
ning vid Högskolan i Borås. Genom avtal med bland andra 
Göteborgs universitet ansvarar högskolan också för delar av 
handledningen av dessa forskarstuderande vilket innebär 
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PEDAgogISKT ARBETE
området pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås omfattar dels lärarutbildningar med 

examenstillstånd för förskollärare, grundlärare och ämneslärare för både 7–9 och gymnasiet 
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verksamhet med forskning inom bildning, utbildning, undervisning, ledarskap, fostran och 

lärande. Miljön kompletteras med kompetensutvecklande uppdragsutbildningar av olika 

omfattning med inriktning mot lärarprofessionen samt ett ökande antal forskningsuppdrag 

inom fältet. 
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att de blir involverade i högskolans forskningsprojekt på ett 
naturligt sätt. Av de sju forskarstuderande disputerade en 
under 2015 och ytterligare två doktorander förväntas avsluta 
sin forskarutbildning under 2016. 

Forskning 

Forskningen inom området Pedagogiskt arbete faller under 
huvudområdet utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap 
används i en bred betydelse och omfattar ämnena peda-
gogiskt arbete, psykologi, sociologi, och arbetsvetenskap. 
Inom området bedrivs forskning inom bildning, utbildning, 
undervisning, ledarskap, fostran och lärande. Forskningen 
inom området är uppdelat i Pedagogiskt arbete i utbildning och 
samhälle (PAUS) och Välfärd, integration och värden. 

Forskargruppen PAUS är en mångvetenskapligt samman-
satt grupp av seniora och juniora forskare där seminarieverk-
samhet och internationell och nationell forskningskommuni-
kation är sammanhållande faktorer. Bland PAUS medlemmar 
bedrivs idag forskning med fokus bland annat på lärarprofes-
sion, klassrumsinteraktion, omvandlingar av utbildningssys-
tem och utbildningspolitik samt studier kring lärande, etik 
och pedagogiska redskap (utvärderingar, bedömningar och 
mätningar). I kartläggningen av befintlig utbildningsveten-
skaplig forskning som gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet 
med anledning av inrättandet av ett kommande skolforsk-
ningsinstitut och vars resultat väckt uppmärksamhet, har 
forskare inom PAUS bidragit med kunskapsöversikter och 
praktiknära forskning. Forskare inom PAUS har varit aktiva 
i det VR-finansierade projektet Interpreting, defining and 
leading – a study of the changing mission of the Swedish preschool 
teacher vars forskningsresultat nu sprids via nationella och 
internationella konferenser och tidskrifter. Detta är också 
fallet med resultaten från ett fyraårigt följeforskningsprojekt 
kring kollegialt lärande kring textsamtal och läsförmåga. 

Inom Välfärd, integration och värden återfinns, det sedan 
flera år etablerade, forskningsprogrammet RCIW (Research 
and Capability in Inclusion and Welfare) som är ett av de 
strategiska forskningsprogrammen vid Högskolan i Borås 
och behandlar området inkludering (inclusion, inclusive 
education), vilket också utgör ett av de lokala målen i 
lärarutbildningarna. Forskningsprogrammet, som genom 
åren rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet, 
leds och drivs av forskare från högskolan men involverar 
också internationella forskare genom såväl de samarbetsavtal 
som slutits med internationella samarbetspartners som det 
EU-finansierade forskningsprojektet TdiverS. Under året har 
dessutom nya internationella kontakter knutits. RCIW är 
en samarbetsarena med uppgift att vidareutveckla området 
inkludering i utbildning och samhälle och därmed svara 
upp på kraven om en hållbar samhällsutveckling där särskilt 
utsatta grupper står i fokus. Forskningen har en praktiknära 
tillnärmning och utgörs av utvärderingsuppdrag/-utbildning 
samt följeforskning. 

Uppdraget med kompetensutveckling för medarbetare vid 
Specialpedagogiska skolmyndigheten i västra regionen har 
fortgått, nu med ökad intensitet. 

Ett exempel på ett forskningsprojekt inom RCIW är 
Inkluderande medborgarskap som ska utveckla idéer och 

erfarenheter som kan främja hållbar stadsutveckling. Det 
genomförs med stöd av Vinnova och sker i samarbete med 
Borås Stad, SP och Borås Energi och Miljö samt projektet 
Åldras, leva och lära vid Högskolan i Skövde. Syftet med 
projektet är att bidra med kunskap om hur social samvaro och 
delaktighet kan främjas vilket inrymmer utmaningar som rör 
social rättvisa, utanförskap och medborgares möjligheter till 
social samvaro och delaktighet. 

saMvErkan ocH nyttiggöranDE

Inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverk-
samhet är Regionalt utvecklings Centrum, RuC, länken och 
brobyggaren mellan högskolan och det omgivande samhället. 
Utvecklingscentrets uppdrag är att erbjuda komptensutveck-
lande utbildning samt medverka till och ge stöd för utveck-
lingsinsatser med fokus på förskola, grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, myndigheter och näringsliv.  

En betydande del av RuCs verksamhet bestod, under 
2015, av kurser på uppdrag av Skolverket. Uppdraget gällande 
modulframtagning inom Läslyftet avslutades under året 
och följdes av uppdrag att utbilda handledare. Uppdraget 
drivs med lärare och forskare från såväl lärarutbildningen 
som bibliotekarieutbildningen och har hittills omfattat 100 
lärare inom Läslyftet. Inom ramen för Matematiklyftet 
har den tredje omgången i handledarutbildningen genom-
förts och 60 lärare har deltagit. Totalt har 250 handledare i 
Matematiklyftet utbildats och de positiva utvärderingarna 
innebär att handledarutbildningen i Matematiklyftet fortsät-
ter med en fjärde omgång hösten 2016. 

Kommunernas intresse för uppdragsutbildningar tenderar 
att öka. Bland annat har högskolan utvecklat en behörighets-
givande utbildning på 60 högskolepoäng för grundlärare som 
arbetar som förskollärare på uppdrag av Göteborgs stad 

Ett av forskningsuppdragen är att följa projektet Holistiskt 
Engagerat Lärande för Alla. Det femåriga projektet genomförs 
i samverkan mellan kommuner och regionen, finansieras av 
Västra Götalandsregionen och samordnas av Navet (natur- 
vetenskapligt centrum i Borås). Projektet innebär utbild-
ningsinsatser för cirka 500 lärare avseende kunskaper om och 
metoder för hur man bygger upp en inkluderande miljö där 
olikheter berikar. Målet för projektet är att minska den psy-
kiska ohälsan bland barn/ungdomar och syftar till att fler ska 
bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet 
avhopp från gymnasieskolan ska minska. 

Ett annat framgångsrikt forskningsuppdrag är följeforsk-
ning inom projektet Introduktionsteam – Rutiner för mottag-
ande av nyanlända elever i Kungsbacka kommun. Kommunen 
har satt samman ett introduktionsteam som består av flera 
yrkesgrupper vilka på olika sätt ska stötta nyanlända elever 
under deras första år i svensk skola. Forskare inom forsk-
ningsprogrammet RCIW vid Högskolan i Borås följer, sedan 
hösten 2014, projektet och bidrar också med det vetenskap-
liga perspektivet i arbetet med bättre villkor för nyanlända. 

Ytterligare exempel på pågående uppdragsforskning är 
följeforskning vid Bäckängsgymnasiet, följeforskning  
inom Marks kommun samt forskningsuppdrag för Special-
pedagogiskt kompetenscentra i Borås och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.

Kompletta akademiska miljöer
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Akademi och kvalificerat yrkesliv kopplas samman genom 
att utbildningsprogrammen är framtagna i samarbete med 
företrädare för näringslivet för att säkerställa att de motsvarar 
efterfrågan på arbetsmarknaden. Samtidigt har alla utbild-
ningsprogram en tydlig koppling till högskolans forsknings-
profiler och utbildningarna på grundnivå öppnar för vidare 
fördjupningsstudier på magister- och mastersnivå samt 
därifrån till forskarutbildning. Under 2015 har stora kvalitets-
höjande insatser specifikt riktade mot examensarbetesproces-
sen genomförts i samband med Universitetskanslersämbetets 
utvärdering av ingenjörsutbildningar. Lärare inom området 
har under året publicerat en lärobok i matematik. Boken 
”Modern Differential- och Integralkalkyl” har en innova-
tiv ansats specifikt riktad mot matematikundervisning för 
blivande högskoleingenjörer.

Utbildningsmiljön har en internationell prägel och inom 
ramen för ett antal utbildningsprogram erbjuds studenterna 
möjligheten att genomföra en del av utbildningen vid ett av 
högskolans partnerlärosäten i Sydkorea, Kina, Brasilien eller 
Tyskland. Det tvååriga internationella masterprogrammet i 
resursåtervinning med engelska som undervisningsspråk har 
lockat studenter från hela världen. Forskningsanknytningen 
för masterprogrammet är särskilt stark genom närheten 
till forskningen och forskarutbildningen inom resursåter-
vinning. De första studenterna från magisterutbildningen 
med inriktning mot hållbart samhällsbyggande utexami-
nerades under 2015. Magisterprogrammet har utvecklats 
inom ramen för innovationsplattform Norrby, som är ett 
samverkansprojekt mellan fyra aktörer: Borås Stad, Borås 
Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
och Högskolan i Borås. Magisterprogrammet har under 
2015 stärkt kontakterna med byggindustrin i Borås omnejd. 
Under 2015 har även labbmiljön inom Resursåtervinning 
och samhällsbyggnad förbättrats, vilket ökar utbildnings-
kvaliteten.

ForskarUtBilDning

Forskarutbildningen inom Resursåtervinning har utvecklats 
mycket positivt sedan starten 2011 och fram till årsskiftet 
2015/16 har totalt 29 doktorander antagits, av dessa har tolv 
disputerat, vilket betyder att 17 doktorander var inskrivna vid 
slutet av 2015. Under år 2015 disputerade nio doktorander 
och sex nya antogs.

Forskning

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

Forskargruppen inom bioteknik är inriktad på att 
utveckla metoder för förbehandling av material och jäs-
ningstekniker 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, Lyckeby Starch AB, PROCON och Borås Energi 
och Miljö. Under 2015 har gruppen bland annat arbetat med 
att utveckla en egen profil inom jäsningsteknik för svampar 
och membranbioreaktorer samt att utveckla samarbete med 
andra universitet och forskningsinstitut i världen. 

Forskargruppen inom polymerteknik är inriktad på att 
utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och 
fiberkompositer, baserade på biobaserade råvaror. Naturfibrer 
såsom lin, hampa och cellulosafibrer används för att tillverka 
nya armeringsmaterial. Därtill studeras nya biobaserade 
härdplatser för användning i kompositer. Under 2015 har 
tre doktorander disputerat i gruppen varav Sunil Kumar 
Ramamoorthys forskning har speciellt uppmärksammats 
genom att han vann tävlingen Forskar Grand Prix i hård 
konkurrens med forskare vid svenska universitet och högsko-
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lor. Ny finansiering har erhållits från bland annat stiftelsen 
ÅForsk. Ett annat doktorandprojekt har erhållit finansiering 
för att utreda kommersialiseringsmöjligheterna av ett ny 
fiberarmeringskoncept baserat på polymjölksyra (PLA) och 
cellulosafibrer. Detta skall utvecklas vidare tillsammans med 
komposit- och textilföretag. 

Forskargruppen inom förbränning och termiska processer är 
inriktad på termisk behandling av olika typer av råvara som 
företrädesvis är kopplade till restprodukter eller biomassa. 
Forskningen bedrivs både teoretiskt och experimentellt. Den 
experimentella verksamheten sker både på högskolan och i 
fullskaliga anläggningar. Under 2015 har vidareutvecklingen 
av forskningen varit riktad mot grundläggande kinetik inom 
pyrolys och förgasning men också mot att tydligare koppla 
detta till produkter. Under året har en disputation inom 
området grundläggande beräkningar av förgasningsreaktioner 
genomförts. Gruppen har även stärkt forskningen kring utnytt-
jande av restprodukter från termisk behandling vilket framför 
allt syftar till utlakning av värdefulla metaller ur askor från 
förbränning av avfall och har tillsammans med Borås Energi 
och miljö startat ett nytt doktorandprojekt inom området. 

Forskargruppen inom datormodellering och sociala aspekter 
inom avfallshantering har under 2015 fokuserat forskningen 
till områdena Resursåtervinning och Textil och mode. 
Forskningen inom Resursåtervinning har inkluderat kataly-
tiska reaktioner som är viktiga för förbränning av avfall, och 
denna forskning resulterade i en doktorand disputation under 
året. Gruppen har också utvidgat sitt ansvarsområde inom 
sociala aspekter för att inkludera hantering av både plast- och 
matavfall.  Inom ramen för Textil och mode har forskningen 
varit inriktad på egenskaper hos polymerkompositer som 
används för att tillverka smarta textilier samt barriäregen-
skaper av polymerkompositer (som är relevant för både 
Resursåtervinning och Textil och mode). 

Forskningsgruppen Hållbart samhällsbyggande har under 
2015 tagit form. Stort fokus och energi har lagts på upp-
byggnad av laboratorium, med målet att en adekvat experi-
mentel forsknings- och undervisningsmiljö står färdig 2016. 
Forskning och undervisningssammarbete med University of 
Ljubljana i Slovenien har konsoliderats, bland annat genom att 
forskarstuderande under tre månader besökt Borås och tagit 
aktiv del i forskningsarbetet inom gruppen. Vinnovaprojekt 
Innovationsplattform Norrby har avslutats; ett viktigt hållbar-
hetsprojekt som fördjupade samverkan mellan kommunen, 
Borås Energi och Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
och Högskolan i Borås och byggaktörer i Borås.

Vidare bedrivs också forskning inom logistik med gemen-
samma beröringspunkter till både Resursåtervinning och 
Textil och mode, men även med forskningen inom högsko-
lans övriga forskningsområden. Under året har gruppen arbe-
tat med att bygga upp forskningen inom logistik genom nya 
rekryteringar och många inlämnade ansökningar om extern 
finansiering. Området har varit framgångsrikt i att attrahera 
extern finansiering till ett större EU projekt i samarbete med 
Åbo Universitet – Hazard, som handlar om hamnsäkerhet. 

ForskningsprojEkt

Resursåtervinningsområdet har varit mycket fram-
gångsrikt 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 efterfrågan är mycket hög och ständigt ökande. 
Målet med projektet är att studera, dokumentera och avlägsna 
några av de faktorer som hindrar produktionen av bioetanol, 
biotelylen och biopolyetylen i Sverige.

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

• DDGS från svampar i en första och andra generationens 
etanolfabrik. Detta projekt syftar till att utveckla metod 
med svampar för att producera foderkomponenten DDGS 
i en integrerad första och andra generationens etanolfabrik 
utan att försämra kvaliteten på slutprodukten. Halm och kli 
kommer att förbehandlas med olika metoder för att producera 
etanol och samtidigt förädla DDGS av hög kvalitet som en 
viktig biprodukt. Projektet finansieras av Energimyndigheten. 
Projektet har gått under 2015 till en ny fas och ska komma 
närmare kommersialisering under 2016 hos Lantmännen 
Agroetanol i samarbete med Högskolan i Borås. 

saMvErkan

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB) är en 
flervetenskaplig mötesplats och arena som har till uppgift att 
profilera högskolan inom området hållbart samhällsbyggande 
samt att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter 
som har en koppling till ett hållbart samhällsbyggande. 

Under 2015 har CHSB drivit utvecklingsprocesser 
inom Vinnovaprojektet Innovationsplattform Norrby som 
avslutades under 2015. Inom ramen för Innovationsplattform 
Norrby har parterna under året arbetat för att identifiera 
nya metoder för samverkan, lyfta innovativa idéer om hur 
stadsdelen Norrby kan byggas och renoveras på ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Vidare har högskolan genom CHSB arbetat 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.

Tillsammans med företaget Metrum har två uppdragsut-
bildningar inom området elkvalitet och smarta elnät hållits. 
En workshop med fokus på aktuella utvecklingstrender inom 
avancerad mätteknik och elkvalitet anordnades under hösten 
med deltagare från samtliga större elbolag i Sverige samt från 
SP och akademin. Vidare så har CHSB under 2015 haft ett 
pågående samarbete med Passivhuscentrum i Alingsås vilket 
har lett fram till en samsyn vad gäller att inrätta en dok-
torandtjänst delfinansierad av Passivhuscentrum med flera 
finansiärer. 

Kompletta akademiska miljöer
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Söktrycket till utbildningarna inom området har ökat 
ytterligare till antagningen hösten 2015. Särskilt kan 
framhållas Textilekonomutbildningen som under många 
år tillhört lärosätets mest eftertraktade utbildningar. 
Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 
har också legat väl till när det gäller så väl antal sökande som 
förstahandssökande. Detsamma gäller områdets master- och 
magisterutbildningar i textilt mangement som attraherar 
sökande såväl nationellt som internationellt. 

Utvecklingsarbetet inom området har varit fokuserat på 
att stärka utbildningarnas kvalitet. Ett större arbete för att 
stärka kvalitet och tydliggöra inriktningar på magister- och 
masterutbildningarna i textilt management har genomförts 
och slutförts under 2015. En gemensam inriktning mot textilt 
management arbetas fram för magisterprogrammet som också 
utgör första året på masterutbildningarna. Kurserna stärks 
när det gäller progression och fördjupning inom ämnet textilt 
management och särskilt inom de båda inriktningarna på 
masternivå, 1) fashion management och marknadsföring samt 
2) styrning av textila värdekedjor. 

Omformning av kandidatprogrammet i textildesign som 
inleddes redan 2014 har fortsatt under hela 2015 med en stor 
andel kurser som reviderats med syfte att skapa ett attrakti-
vare program med ökad kvalitet och ett breddat internatio-
nellt perspektiv. 

ForskarUtBilDning

Högskolan har under året antagit två nya doktorander till 
forskarutbildningen inom Textil och mode med inriktning 
mot textilt management och har haft totalt åtta doktorander 
och en industridoktorand. Två doktorander inom Erasmus 
Mundusprojektet SMDTex har under 2015 lämnat högskolan 
för fortsatta forskarstudier vid annat lärosäte i enlighet med 

projektets upplägg. Inom inriktning design fanns vid årets 
slut 12 antagna doktorander. Under året har två doktorander 
disputerat och tre nya har antagits inom ramen för projektet 
ArcIntex ETN, varav en industridoktorand.

Forskning

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

Ett exempel på detta är utställningen ”Utopian Bodies 
– Fashion looks forward” på Liljevalchs där en doktorand 
visade specialtillverkade plagg som visade på tänkbara fram-
tidscenarier och utopiska idéer för att svara på frågorna om 
hur mode kan användas för att skapa en bättre framtid och 
hur modet förhåller sig till våra kroppar, till oss som individer 
eller grupper och till världen omkring oss. 

Lars Hallnäs, professor i design vid Högskolan i Borås, 
blev under året vald till ordförande i Vetenskapsrådets kom-
mitté för konstnärlig forskning. Kommitténs uppgifter är 
bland annat att stödja konstnärlig forskning av hög kvalitet 
samt initiera och bedriva strategiskt arbete inkluderande 
bevakning av utvecklingen på området – både nationellt och 
internationellt. 

Forskargruppen i textil materialteknik inriktar forsk-
ningen främst på tredimensionella textila strukturers 
framställning och funktion, framtagning av textilier med 
konduktiva egenskaper samt utveckling av textila ytors 
funktion genom digitala metoder. En forskningsinriktning 

TEXTIL ocH MoDE
Utbildningarna inom textil och mode har alltjämt haft ett mycket högt söktryck och  

mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter. textilhögskolans utbildningsmiljö 

uppmärksammades med årets hederspris av tidningen EllE med motiveringen ”tekniskt 

kunnande och stor kreativitet är en explosiv kombination. Högskolan har med transparens, 

kommunikation och högintressanta studenter gjort Borås till en mittpunkt i Modesverige.”
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är användning av bioteknik i textila processer i syfte att 
reducera miljöpåverkan och effektivisera processerna. Under 
året har arbete med funktionalisering av textil med digital 
inkjettryckning för smarta textilier startat. En 3D bodyscan-
ner har installerats och tagits i bruk. Utrustningen används 
för datorassisterad formanpassning av kläder. I det av Västra 
Götalandsregionen finansierade samarbetsprojektet mellan 
Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har nya koncept 
för smarta textiler utvecklats. Vidare har projektet Digifun 
avslutats. Projektet var ett internationellt projekt som fokuse-
rade på utveckling av vattenavvisande och antistatiska textiler 
för personligt skydd.

Forskargruppen inom textilt management har anordnat 
Textile Management Research Seminars – där externa forskare 
bjudits in för att tillsammans med forskargruppen i textilt 
management för att sprida och diskutera aktuella forsknings-
framsteg inom textilt management samt diskutera utkast 
till olika typer av publikationer och forskningsansökningar. 
Vidare under 2015 har forskargruppen medverkat med konfe-
rensbidrag i en rad konferenser. 

ForskningsprojEkt

ArcinTex ETN är ett EU-projekt som startade under 2015 
och är en mobil forskarskola som ska föra samman textil- och 
modedesign, arkitektur och interaktionsdesign med syfte att 
utmana dagens designmetoder och skapa nya perspektiv på 
hållbar design för framtidens boende. Högskolan koordinerar 
detta projekt som omfattar totalt 15 doktorander. Projektet 
beräknas pågå i drygt fyra år och är det första EU-projekt 
som Textilhögskolan koordinerat. 

Projektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i 
textil design och arkitektur” beviljades fem miljoner kronor. 
Projektet är ett samarbete med forskare vid Göteborgs univer-
sitet och Chalmers och koordineras av Textilhögskolan. Syftet 
med projektet, som löper över tre år, är att utveckla exempel 
på textila fasadstrukturer och ytmaterial för stadsmiljö, samt 
undersöka hur kopplingen mellan materialval och akustik 
fungerar i ett urbant sammanhang.

FromRolltoBag är ett projekt finansierat av EU inom 
Horizon 2020. Textilhögskolan har varit främsta initiativ- 
tagare till projektidén och utgör ett av två partneruniversitet 
som genomför projektet. FromRolltoBag syftar till att skapa 
virtuell design och försäljningsteknologi för att möjliggöra 
digital tillverkningsteknologi och demonstrera dess fördelar 
och förtjänster. Projektet löper över 18 månader under perio-
den januari 2015 till juni 2016. 

Re:textile är ett projekt finansierat av Västra Götalands-
regionen som leds av Högskolan i Borås inom ramen för 
Science Park. Syftet med projektet är att utveckla strukturer 
för cirkulära processer och affärsmodeller inom textildesign- 
industri med ett långsiktigt mål att nå design för och av 
redesign. Hittills har projektet genererat intressanta resultat 
gällande genomförbarhet av ett nationellt sorteringscenter 

tillsammans med realisering av en Re:design factory baserad 
på konceptet open business model. Under året har workshops 
arrangerats tillsammans med medverkande företag för att 
undersöka nya idéer gällande redesign och möjligheter till 
cirkulära affärsmodeller. 

Forskargruppen inom textilt management verkar även 
som en betydelsefull aktör inom Sustainable Apparel Coalition 
och är särskilt involverade i tre team; Retail Module, Public 
Facing Communication och Index Development Council and 
Education Summit. Under 2015 har ett möte i japanska Osaka 
genomförts som skapar underlag för fortsatta samarbeten och 
projektansökningar. 

Forskargruppen i textil materialteknik har beviljats 10 
miljoner kronor av Stiftelsen Svensk Textilforskning för ett 
projekt där man tillsammans med textilindustrin skapat 
en forskningsstrategi för att lösa problemen med onödig 
användning av vatten, energi och kemikalier och att mini-
mera mängden avfall vid textilproduktion, och därigenom 
arbetar mot en både miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Vidare har stiftelsen Svensk Textilforskning och 
TEKO delat ut ett stipendium för att utöka Textilhögskolans 
maskinpark med ett ”Supercritical CO2 dyeing system”. Det 
är ny och resurseffektiv utrustning för färgning med hjälp av 
superkritisk koldioxid. Utrustningen ska användas i syfte att 
stödja forskning inom bland annat avancerad och ny hållbar 
färgningsteknologi och bidra till utvecklingen av svensk 
textilindustri inom området 

Under året har projektet Waterweave beviljats cirka 
två miljoner från Vinnovas satsning VinnVerifiering. I 
projektet har ett mobilt system för vattenrening, dels från 
mikroorganismer, dels från tungmetaller utvecklats i 
samarbete med forskare från högskolans forskningsområde 
Resursåtervinning. Vattenreningstekniken är främst tänkt att 
användas för att rena spill- och lakvatten. Nästa steg för pro-
jektet är nu att göra tester ute i olika miljöer och att utveckla 
affärsiden.

Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS
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STUDENTENS 
LäRANDE I cENTRUM

Högskolans har som övergripande mål att sätta studentens 
lärande i centrum. Genom att utveckla en lärandemiljö 
utifrån aktuell forskning bygger vi tillsammans med studen-
ter och samarbetspartners kompletta akademiska miljöer. 
Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och 
studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i 
forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka 
och ta ansvar för sitt eget lärande. 

Högskolan i Borås profilarbete har lett till att lärosätet 
idag bedriver utbildning från grundnivå till utbildning på 
avancerad nivå och har rättigheter att utfärda masterexamen  
inom samtliga sex områden. Utbildningarna utmärks av 
väl utvecklade kontakter med respektive profession och 
av anknytning till forskning inom respektive fält. Som ett 
resultat av de nationella utbildningsutvärderingarna och 
Högskolan i Borås systematiska kvalitetsarbete håller samtliga 
ämnes- och programutbildningar hög kvalitet. Lärosätets 
utbildningar är efterfrågade och söktrycket ligger stabilt på en 
hög nivå inom samtliga områden. 

Det välutvecklade samarbetet med professionerna och ett 
utbud som domineras av efterfrågade programutbildningar 
medför att studenterna är attraktiva på arbetsmarknaden, med 
goda anställningsmöjligheter. 

UTBILDNINg PÅ 
gRUNDNIVÅ ocH 
AVANcERAD NIVÅ

Utbildning enligt regleringsbrev 

2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 469,2 454,3 445,6

Intäkter av anslag 452,3 437,7 429,9

Externa intäkter 16,7 16,0 14,8

Verksamhetsutfall –20,7 –2,9 28,6

Antal helårsstudenter (HST) 5 813 5 532 5 719

Antal helårsprestationer (HPR) 4 780 4 717 4 939

Prestationsgrad 82% 85% 86%

Kostnad per HST 84 83 73

Kostnad per HPR 102 97 84

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 14%

Antal avlagda examina 2 156 2 255 2 347

– andel kvinnor 75% 74% 72%

– andel män 25% 26% 28%
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DIMENSIoNERINg

Utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås baseras på treåriga 
programutbildningar på grundläggande nivå och påbygg-
nadsutbildningar på avancerad nivå. Som ett komplement 
till programutbildningarna finns inom respektive område 
ett utbud av fristående kurser. Kurserna ger fördjupning och 
breddning av studenternas kunskaper samt speglar idealet 
om ett livslångt lärande. Utbudet av fristående kurser, varav 
flertalet ges med flexibel studiegång, medverkar också till att 
högskolan kan möta nya målgrupper som tidigare inte sökt 
sig till högre utbildning.

Det totala utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås 
bestod av 80 programutbildningar och 137 fristående kurser 
under 2015. Utav dessa programutbildningar var 16 magis-
ter- respektive tio masterprogram på avancerad nivå. En 
majoritet av studenterna läste ett program (86 procent), 14 
procent studerade på avancerad nivå och 87 procent studerade 
vid Högskolan i Borås campus.  Av distansstudenterna läste 
merparten (74 procent) en utbildning inom områden där hög-
skolan har ett nationellt ansvar och är nationellt rekryterande 
(Biblioteks- och informationsvetenskap och Textil och mode).

Detta innebär att Högskolan i Borås utbildningsutbud 
var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. I 
jämförelse med toppåret 2011 motsvarar det en halvering av 
antalet kurser. Orsaken till minskningen av antalet kurser är 
att högskolan dimensionerat utbildningsutbudet utifrån ett 
lägre uppdrag från regeringen. Detta har inneburit en kraftig 
ökning av andelen studenter som läste en programutbildning 
under de senaste åren. Därför är det positivt att trenden vände 
under fjolåret och att antalet kurser och andelen stundeter 
som läser en kurs återigen ökar. Detta eftersom ett minskat 
utbud av kurser innebär att högskolan inte kan möta efterfrå-
gan på högre utbildning från vissa grupper av studenter. En 
annat glädjande faktum är att andelen studenter på avance-
rad nivå ligger på en stabil nivå som varit relativt konstant 
sedan studieavgifter för studenter utanför EES och Schweiz 
infördes. Detta eftersom ett attraktivt utbud av magister- och 
masterprogram utgör en viktig rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar.

Till följd av de nybörjarplatser som Högskolan i Borås 
erhöll för högskoleingenjörs- och sjuksköterskeutbildningen i 
regleringsbrev för 2013 ökade antalet nybörjarstudenter och 

antalet helårsstudenter inom dessa utbildningar jämfört med 
2012. Detta innebar att Högskolan i Borås nådde regeringens 
uppdrag för såväl högskoleingenjörs- som sjuksköterskeutbild-
ningen. 

I vårändringsbudget för 2015 erhöll högskolan ytterligare 
60 platser inom vårdutbildningarna samt 65 nybörjarplatser 
inom lärarutbildningarna. Under 2015 har högskolan rekry-
terat fler programnybörjare jämfört med 2014 inom specia-
listsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeutbildningen. 
För att nå regeringens uppdrag kommer en ytterligare ökning 
av antalet programnybörjare att ske under 2016. När det gäller 
sjuksköterskeutbildningen har högskolan haft svårigheter att 
öka antal platser i den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Detta har medfört att högskolan, trots stor efterfrågan från 
studenterna, under 2015 inte kunnat bygga ut utbildningen i 
önskvärd omfattning. Högskolan i Borås har därför kontinuer-
liga dialoger med berörda verksamheter för att åstadkomma fler 
platser inom verksamhetsförlagd utbildning och därmed kunna 
bygga ut sjuksköterskeutbildningen enligt regeringens uppdrag.

När regeringens uppdrag om en utbyggnad av lärarutbild-
ningen presenterades hade Högskolan i Borås precis beslutat 
om att från och med 2015 ta bort vårintaget till utbildningen. 
Trots detta når Högskolan i Borås regeringens uppdrag för 
ökningen av antalet programnybörjare inom grundlärare 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3. Som en konsekvens av det slopade vårintaget 
minskade däremot antalet programnybörjare inom förskol- 
lärarutbildningen 2015 jämfört med 2014. För att åstad-
komma en utbyggnad av förskollärarutbildningen enligt 
regeringens uppdrag antogs därför fler programnybörjare hös-
ten 2015, jämfört med hösten 2014, samtidigt som högskolan 
beslutade att återinföra vårintaget från och med 2017. 

De olika uppdragen från regeringen har fått till följd 
att antalet studenter inom vård- och lärarutbildningarna 
under den senaste femårsperioden ökat jämfört med övriga 
utbildningsområden. Att Högskolan i Borås kan bidra till att 
utbilda studenter inom dessa bristyrken är naturligtvis posi-
tivt, men i kombination med ett behov av att minska antalet 
platser inom övriga utbildningar, kan det på sikt få konse-
kvenser för högskolans förmåga att tillgodose det regionala 
behovet av utbildad arbetskraft inom andra områden. 

Dimensionering ingenjör-, lärar- och vårdutbildningar

2015 2014 2013

nybörjare Hst Examina nybörjare Hst Examina nybörjare Hst Examina

högskoleingenjör 323 708 157 331 648 167 279 689 169

sjuksköterska 218 602 173 262 535 160 255 583 160

specialistsjuksköterska 126 103 123 112 109 131 126 109 112

barnmorskeutbildning 23 33 23 21 31 22 26 35 17

förskolärare 222 769 164 262 686 28 232 495 –

lärare F–3 98 190 21 60 152 – 68 115 –

Inga examina vid – p.g.a. förändringen i strukturen av lärarutbildningen.
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EfTERfRÅgAN  
ocH SÖKTRycK

Under 2015 minskade antalet sökande till universitet och 
högskolor nationellt med två procent jämfört med 2014. 
Minskningen skedde av antalet sökande till kurs (–1,8 pro-
cent) medan antalet sökande till program ökade något (0,5 
procent). Den främsta orsaken till minskningen är att landets 
lärosäten fortsätter dra ner på utbildningsutbudet vilket får 
negativa konsekvenser för utbudet av kurser. Högskolan i 
Borås redovisar i motsats till den nationella trenden en ökning 
av såväl antalet sökande till program som antalet sökande 
till kurs. Totalt ökade antalet sökande till Högskolan i Borås 
utbildningar under 2015 med fem procent vilket innebär att 
högskolan gick emot den nationella trenden. 

Även antalet förstahandssökande till program ökade 
samtidigt som antalet förstahandssökande till kurs minskade, 
vilket medförde att antalet förstahandssökande var relativt 
oförändrat jämfört med 2014. Detta medför att söktrycket 
till Högskolan i Borås utbildningar 2015 ligger kvar på en 
nationellt sett hög nivå.  Den fortsatt stabila efterfrågan på 
Högskolan i Borås utbildningar befäster därmed högskolans 
position som ett attraktivt och eftersökt lärosäte för regionala, 
nationella och internationella studenter.

söktryck

 
 

2015

2015  
– varav 
kvinnor 

 
 

2014

2014  
– varav 
kvinnor 

 
 

2013

2013  
– varav 
kvinnor 

Antal sökande 
program

 
18 263

 
12 135

 
17 648

 
11 267

 
17 732

 
11 257

 – varav första-
handssökande

 
5 190

 
3 661

 
5 099

 
3 455

 
5 787

 
3 827

Antal sökande 
fristående kurs

 
7 377

 
6 142

 
6 902

 
5 856

 
7 126

 
5 551

 – varav första-
handssökande

 
3 085

 
2 658

 
3 168

 
2 567

 
3 398

 
2 523

summa antal 
sökande

 
25 460

 
18 277

 
24 550

 
17 123

 
24 858 16 808

Antagna program 2 782 1 877 3 000 2 061 2 619 1 890

Antagna  
fristående kurs

 
2 243

 
1 896

 
2  738

 
2 347

 
2 558

 
2 349

totalt 5 025 3 773 5 738 4 408 5 177 4 239

PRESTATIoNER
För 2015 redovisar Högskolan i Borås ett utfall av antalet hel-
årsstudenter och helårsprestationer på 5 813 respektive 4 780. 
Utfallet motsvarar en ökning av såväl antalet helårsstudenter 
som helårsprestationer. En bidragande orsak till ökningen är 
att drygt 50 helårsstudenter och deras prestationer förskjutits 
till 2015 som en följd av ändring av läsårsindelningen inom 
ingenjörsutbildningarna. Därutöver har de nybörjarplatser 
inom lärar- och vårdutbildning som högskolan erhöll i vår-
ändringsbudgeten 2015 medfört en ökning inom framförallt 
lärarutbildningarna. 

Efter att ha legat på en relativt hög nivå under ett antal 
år sjunker prestationsgraden 2015 med tre procentenheter 
jämfört med 2014. Minskningen beror delvis på att hög-
skolan visar en liten ökning av antalet helårsstudenter 2015 
men i huvudsak är anledningen att högskolan under ett antal 
år haft ett minskat utbildningsutbud. Detta har lett till en 
ökning av antalet helårsprestationer, i form av en så kallad 
svans, hänförbar till tidigare års helårsstudenter som inte 

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (belopp i tkr)

2015 2014 2013

Antal helårsstudenter 5 813 5 532 5 719

Antal helårsprestationer 4 780 4 717 4 939

Prestationsgrad 82% 85% 86%

Ersättningstak (tkr) 448 601 440 294 432 542

Över-/underprestation 10 229 –6 578 6 925

Sparade prestationer 44 860 36 676 43 254

Anslagssparande 0 0 0

3,0 

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2015 2014 2013

Söktryck  
program

 Söktryck 
fristående kurs

söktryck 
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EXAMINA

Högskolan i Borås utbildningsutbud, som framförallt består 
av programutbildningar, har medfört att högskolan, i för-
hållande till samtliga högskolor och nya universitet, intar en 
stabil topplacering avseende antalet utfärdade examina. För 
2015 redovisar Högskolan i Borås en liten minskning av det 
totala antalet examina. Minskningen har i huvudsak skett 
på grundnivå och beror i huvudsak på att lärarutbildningen 
tidigare ledde till både kandidat- och lärarexamen medan 
den nya lärarutbildningen enbart leder till lärarexamen. På 
avancerad nivå visar antalet examina en stabil ökning under 
perioden. Detta är i linje med högskolans utveckling inom 
utbildning och speciellt glädjande då utbildningarna på 
avancerad nivå utgör en viktig rekryteringsbas till Högskolan 
i Borås utbildningar på forskarnivå. På såväl grundnivå som 
avancerad nivå speglar andelen kvinnliga studenter högsko-
lans totala studentpopulation.

fullgjort sina utbildningar i tid utan kommer tillbaka för att 
ta sina sista poäng.   

Ökningen av antalet helårsstudenter och helårsprestatio-
ner innebär att det samlade värdet av Högskolan i Borås pre-
station överstiger regeringens ersättningstak för utbildning, 
det så kallade takbeloppet, för 2015. Som ett resultat av att 
Högskolan i Borås redovisar fler helårsstudenter och helårs- 
prestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbe-
loppet uppstår så kallad överproduktion. Det samlade värdet 
av antalet helårstudenter och helårsprestationer innebär att 
Högskolan i Borås vid utgången till 2015 redovisar en maxi-
mal sparad överproduktion på 44 860 tkr. Överproduktionen 
får sparas till kommande år och utgör en reserv som kan tas i 
anspråk de framtida år högskolan inte når takbeloppet.

avlagda examina grundnivå

2015 2014 2013

kvinnor Män kvinnor Män kvinnor Män

Högskoleexamen 67 34 72 37 125 87

Kandidatexamen 626 210 733 224 744 255

Konstnärlig  
kandidatexamen

 
30

 
2

 
12

 
7

 
16

 
1

Högskole- 
ingenjörsexamen

 
70

 
87

 
70 97

 
67

 
102

Sjuksköterske- 
examen

 
152

 
21

 
145

 
15

 
133

 
27

Lärarexamen 228 16 247 10 235 22

summa examina 
grundnivå

 
1 173

 
370

 
1 279

 
390

 
1 320

 
494

avlagda examina avancerad nivå

2015 2014 2013

kvinnor Män kvinnor Män kvinnor Män

Magisterexamen 213 73 195 82 194 77

Masterexamen 41 17 37 19 31 23

Konstnärlig  
masterexamen

 
8

 
0

 
11

 
3

 
5

 
0

Specialist- 
sjuksköterske- 
examen

 
 

85

 
 

38

 
 

88

 
 

43

 
 

77

 
 

35

Barnmorske- 
examen

 
23

 
0

 
22

 
0

 
17

 
0

Civilekonom- 
examen

 
40

 
29

 
37

 
36

 
40

 
27

Lärarexamen 38 8 10 3 7 0

summa  
examina  
avancerad nivå

 
 

448

 
 

165

 
 

400

 
 

186

 
 

371

 
 

162

avlagda examina 

2015 2014 2013

Generella examina grundnivå 937 1 066 1 211

Yrkesexamina på grundnivå 574 584 586

Konstnärlig examen på grundnivå 32 19 17

summa examina grundnivå 1 543 1 669 1 814

Generella examina avancerad nivå 344 333 325

Yrkesexamina på avancerad nivå 261 239 203

Konstnärlig examen på avancerad nivå 8 14 5

summa examina avancerad nivå 613 586 533

totalt antal examina 2 156 2 255 2 347





65%
öKnIng aV externt FInanSIerad 

ForSKnIng jäMFört Med 2011
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åldersstruktur

 
 
Kategori

antal 
indiv.

andel 
indiv. 

 2015

andel 
indiv. 

2014

andel 
indiv. 

2013

Kvinnor under 25 3 251 26% 27% 26%

Kvinnor 25–34 3 054 25% 25% 25%

Kvinnor över 34 2 898 23% 23% 23%

Män under 25 1 422 11% 12% 12%

Män 25–34 1 211 10% 9% 9%

Män över 34 557 4% 4% 5%

totalt 12 393 100% 100% 100%

100

80

60

40

20

0

2015 2014 2013

Kvinnor Män

73% 73%75%

27% 27%25%

könsfördelning studenter totalt (%)JäMSTäLLDHET

AVgIfTER fÖR TREDJE- 
LANDSSTUDENTER

studieavgifter för tredjelandsstudenter

2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 4,0 3,3 3,9

Verksamhetsutfall 0,3 –1,2 –0,1

Antal studenter 66 58 54

– andel kvinnor 36% 33% 33%

– andel män 64% 67% 67%

Stipendiater 32 30 31

– varav egna 24 23 28

– varav SI 5 6 3

– varav Cape 3 1 –

Helårsstudenter 36 30 33

Helårsprestationer 30 24 27

Prestationsgrad 83% 79% 82%

Andel studenter på avancerad nivå 98% 97% 89%

Kostnad per HST, tkr 105 150 123

Kostnad per HPR, tkr 126 187 150

Under 2015 ökade antalet manliga studenter med två procent-
enheter. Trots ökningen utgör de kvinnliga studenterna fort-
farande en majoritet av studentpopulationen vid Högskolan 
i Borås. En ökad andel kvinnliga studenter är en nationell 
och internationell trend inom högre utbildning men andelen 
kvinnliga studenter vid Högskolan i Borås har alltid legat 
betydligt över riksgenomsnittet. Den främsta förklaringen är 
att högskolans utbildningsutbud i hög grad riktar sig mot en 
yrkesutövning inom traditionellt kvinnodominerade sektorer. 

Exempelvis ökade högskolans andel kvinnliga studenter 
från cirka två tredjedelar till tre fjärdedelar när Högskolan 
i Borås, inom ramen för ett minskat takbelopp, erhöll ett 
utökat uppdrag inom lärar- och vårdutbildningarna. Detta 
eftersom dessa utbildningar, som attraherar en majoritet av 
kvinnliga studenter, i och med ökningen utgör en större andel 
av Högskolan i Borås utbildningsverksamhet.

I syfte att öka andelen manliga studenter har högskolan 
genom åren prövat olika former av åtgärder. Till exempel har 
utbildningar för att attrahera underrepresenterat kön utveck-
lats, mentorskap införts och olika former av punktinsatser  
genomförts. På den aggregerade nivån kan högskolan konsta-
tera att de olika åtgärderna varit otillräckliga för att åstad-
komma en jämnare könsfördelning.

Under 2015 studerade 66 avgiftsskyldiga studenter vid 
Högskolan i Borås, vilket är en liten ökning jämfört med 
2014. Av dessa finansierade 32 studenter sina avgifter genom 
stipendier och ingen av de avgiftsskyldiga studenterna har 
antagits genom en separat antagning. Av de avgiftsskyldiga 
studenterna studerade majoriteten på avancerad nivå (98 
procent).

Detta har lett till att antalet tredjelandsstudenter som del-
tagit i utbildning inom bilaterala avtal ökade till 95 studenter 
2014. I jämförelse med 2014 motsvarar det en ökning med 29 
studenter.

Samtidigt minskade antalet utresande studenter inom 
bilaterala avtal till 64, vilket motsvarar en minskning med 
32. 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.
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Uppdragsutbildning (belopp i tkr)

2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 22,3 30,4 21,0

Externa intäkter 22,3 30,4 21,0

Verksamhetsutfall 1,9 3,4 –5,9

Antal helårsstudenter (HST) 212 231 177

Antal helårsprestationer (HPR) 182 161 138

Prestationsgrad 86% 70% 78%

Kostnad per HST 96 117 152

Kostnad per HPR 112 168 195

UPPDRAgSUTBILDNINg

Omfattningen av den studieavgiftsfinansierade verksam-
heten är fortfarande liten och de flesta studenterna studerar 
utbildningar inom området Textil och mode. Det innebär 
att införandet av studieavgifter främst har fått konsekvenser i 
form av en minskning av antalet studenter på avancerad nivå 
inom området Resursåtervinning. Därutöver har Högskolan 
i Borås fått en utökad administration i hanteringen av 
betalningsskyldiga studenter, framför allt runt antagning, 
betalning och stöd till dessa studenter. Sett över den senaste 
treårsperioden har införandet av studieavgifter för tredje-
landsstudenter även lett till att antalet utresande studenter 
numera överstiger antalet inresande. 

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

För att erbjuda vidareutbildning till redan yrkesverksamma 
erbjuder Högskolan i Borås uppdragsutbildningar inom 
samtliga områden och utbildningarna ges både i form av 
poäng och icke poänggivande utbildningar. Utbildningarna 
riktar sig främst mot yrkesarbetande i närområdet, men flera 
utbildningar ges på distans, vilket betyder att de geografiska 
gränserna vidgas. Ett exempel är den ledarskapsutbildning 
för äldreomsorgens chefer som högskolan ger på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Utbildningen ges med flexibla undervisnings-
former och är en satsning för att stärka och utveckla kom-
petensen hos enhetschefer och ledare i äldreomsorgen inom 
Region syd med deltagare från hela södra Sverige.

Samhällets ökade efterfrågan på lärare och personal 
inom vården återspeglas även i de uppdragsutbildningar som 
högskolan bedrivit under perioden. Inom såväl poänggivande 
som icke poänggivande uppdragsutbildning har merparten av 
högskolans uppdrag skett inom dessa områden.  Under 2015 
minskade omfattningen inom lärarutbildningen till följd av 
att högskolan förlorade upphandlingen av ett icke poänggi-
vande uppdrag från arbetsförmedlingen medan omfattningen 
av vårdutbildningarna var i stort sett oförändrad jämfört 
med 2014. De poänggivande uppdragsutbildningarna inom 
ramen för Förskolärar- och Lärarlyftet ligger däremot relativt 
oförändrade på en stabil nivå. 

Som ett resultat av det förlorade uppdraget från 
Arbetsförmedlingen minskade omsättningen i uppdrags-
utbildningen med 27 procent jämfört med 2014. En lägre 
kostnadsbild i kombination med att minskningen av antalet 

helårsstudenter i den poänggivande delen inte var lika 
omfattande och att antalet helårsprestationer ökade innebär 
att kostnaden per helårsstudent och helårsprestation inom 
uppdragsutbildningen minskade jämfört med 2014. 

Under året har några projekt inom uppdragsutbildningar 
avslutats med överskott. Detta har medfört att högskolans  
ackumulerade överskott inom uppdragsverksamheten åter-
igen ökar och överstiger tio procent av den avgiftsbelagda 
verksamheten. Överskottet är till största delen hänförbart till 
utbildningar inom 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.
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RESURSER ocH 
fINANSIERINg

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2015 2014 2013

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 452 303 437 712 429 882

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar

33 259 41 552 32 249

Intäkter av bidrag 5 753 4 782 3 513

Finansiella intäkter 238 588 984

summa verksamhetens intäkter 491 553 484 634 466 628

 
verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –337 104 –319 356 –292 566

Kostnader för lokaler –75 300 –69 007 –62 558

Övriga driftkostnader –77 390 –76 443 –71 570

Finansiella kostnader –512 –579 –577

Avskrivningar och nedskrivningar –20 039 –18 597 –15 680

summa verksamhetens kostnader –510 345 –483 982 –442 951

verksamhetsutfall –18 792 652 23 677

 
resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotter- 
företag och intresseföretag

 
–126

 
–201

 
–978

summa resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag

 
–126

 
–201

 
–978

 
transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

 
2 627

 
3 214

 
3 805

Medel som erhållits från myndig-
heter för finansiering av bidrag

 
5 079

 
4 940

 
5 816

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

 
149

 
90

 
115

Lämnade bidrag –7 855 –8 244 –9 736

saldo 0 0 0

årets kapitalförändring –18 918 451 22 699

Högskolan i Borås verksamhet inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå finansieras med statliga anslag och medel 
från externa finansiärer. Anslagsintäkterna fördelas av reger-
ingen i regleringsbrev i form av ett ersättningstak, så kallat 
takbelopp, och kvalitetsbaserad resursfördelning medan de 
externa intäkterna i huvudsak erhålls för uppdragsutbildning. 
Den kvalitetsbaserade tilldelningen kräver ingen motprestation 
men takbeloppet avräknas mot prestationer i form av antagna 
studenter och deras prestationer. 

I regleringsbrev för 2015 tilldelades Högskolan i Borås 
ett takbelopp på 448 601 tkr för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Därutöver tilldelades högskolan 2 691 
tkr i kvalitetsbaserad resursfördelning respektive 3 637 tkr 
i kvalitetsförstärkning. Intäkterna av anslag för utbildning 
uppgick därmed till 454 929 tkr för 2015. Av detta anslag 
vidareförmedlades 2 627 tkr till Studentkåren i Borås samt 
olika samarbetspartners. Totalt uppgick intäkterna av anslaget 
för utbildning till 452 303 tkr för 2015. I jämförelse med 2014 
motsvarade det en ökning med 14 591 tkr (tre procent). 

De externa intäkterna, avgifter och bidrag, uppgick till 
39 012 tkr för 2015, vilket motsvarade en minskning med 7 322 
tkr (16 procent) jämfört med 2014. Minskningen av de externa 
intäkterna i kombination med ökningen av anslag innebar att 
den externt finansierade andelen av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (åtta procent) sjönk med två procentenheter 
jämfört med 2014. Av den totala finansieringen inom området 
utgjordes 2 529 tkr (0,5 procent) av anslagsmedel som använts 
för att samfinansiera den bidragsfinansierade verksamheten. 

Under 2015 har Högskolan i Borås i samband med organ- 
isationsutvecklingen genomfört en översyn av rutinerna för 
verksamhetsplanering av lärarnas arbetstid. Som en konsekvens 
av översynen har såväl semesterlöneskulden som lärarnas plane-
ringssaldo ökat med 4 625 tkr respektive 9 399 tkr, totalt 14 024 
tkr, jämfört med 2014. Till följd av detta ökade kostnaderna för 
personal med 17 748 tkr jämfört med 2014. Eftersom kostna-
derna för personal utgör fördelningsbas för de indirekta kost-
naderna resulterar de ökade personalkostnaderna i att samtliga 
kostnadsposter ökar jämfört med tidigare år.

Sammantaget medför detta att kostnaderna ökade med 
26 362 tkr och att utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
redovisar en negativ kapitalförändring om 18 918 tkr för 2015. 
Den stora försämringen av kapitalförändringen som skett under 
perioden beror på att högskolan sedan 2014 redovisar forskning 
som sker i syfte att säkerställa utbildningarnas forskningsan-
knytning som utbildning. Eftersom kostnaderna för personal 
även utgör fördelningsbas för de indirekta kostnaderna ökar den 
totala kostnadsbilden inom området jämfört med 2013. Den 
negativa kapitalförändringen medför att Högskolan i Borås 
redovisar en ackumulerad kapitalförändring för verksamhets- 
grenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå som upp-
gick till 243 030 tkr vid 2015 års utgång.
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när Högskolan i Borås expertis 
inom textil och materialteknik 
möter Högskolan i skövdes ex-
pertis inom informationstekno-
logi händer spännande saker. 
som till exempel en robot som 
styrs med hjälp av en handske 
och som i framtiden kan kom-
ma att underlätta människans 
samarbete med robotar och 
andra maskiner.



Högskolan har således efter granskning av Universitets-
kanslersämbetet hittills erhållit examenrättigheter på fors-
karnivå inom tre områden: Biblioteks- och informationsve-
tenskap, Resursåtervinning samt Textil och mode. Området 
Textil och mode rymmer generella såväl som konstnärliga 
rättigheter. Inom området bedrivs nationellt unik och inter-
nationellt stark forsknings- och utbildningsverksamhet och 
Textilhögskolan är ett av högskolans två starka varumärken. 
Det andra varumärket är Bibliotekshögskolan. Högskolan i 
Borås bedriver sedan lång tid tillbaka landets största forsk-
nings- och utbildningsverksamhet i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och har en stark position i såväl EU-länder 
som övriga världen.

stratEgiskt ForskningssaMarBEtE

En gynnsam utveckling av Västsverige är en nationell ange-
lägenhet. Västsverige står inför stora utmaningar som följd 
av förändringar inom tillverkningsindustrin och behov av ett 
mer kunskapsintensivt näringsliv. I likhet med landet i övrigt 
måste också en anpassning ske till ökade krav och behov 
inom offentlig sektor. I Västra Götalandsregionens vision 
framhålls att en av de långsiktigt viktigaste frågorna för en 
gynnsam regional utveckling är en hög nivå på utbildning 
och forskning. Högskolorna i Västsverige är centrala aktörer i 
en nödvändig omställning av arbetsmarknaden och bör ges en 
nyckelroll i förändringsprocessen. Sedan några år tillbaka har 

foRSKNINg  
ocH UTBILDNINg  
PÅ foRSKARNIVÅ
Högskolans forskningsverksamhet bedrivs idag inom sex områden som svarar mot behov i det omgivande samhället och 

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

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

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

skolans verksamhet.
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2015 2014 2013

Nettoomsättning, Mkr 141,3 130,7 119,6

Intäkter av anslag, Mkr 58,9 56,2 53,4

Externa intäkter, Mkr 82,4 74,4 66,0

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

Verksamhetsutfall, Mkr 12,3 1,5 –41,6

Antal personer i forskarutbildning 107 101 105

– varav andel kvinnor 60% 55% 53%

– varav andel män 40% 45% 47%

Antal doktorander 60 68 671

– varav andel kvinnor 67% 61% 63%

– varav andel män 33% 39% 37%

Antal publikationer 526 548 603

Antal reefereegranskade publikationer 310 373 359

Kostnad per refereegranskad publ, tkr 416 346 449

Kostnad per forskarstudent, tkr 553 583 567

Antal disputationer 23 21 17

– varav andel kvinnor 56% 53% 53%

– varav andel män 44% 47% 47%

1 Felaktig uppgift i årsredovisning för 2014.  



Högskolan i Borås strategiskt forskningssamarbete tillsam-
mans med Högskolan i Skövde. Samarbetet har fortsatt att 
utvecklas under 2015 och syftar till att genom kunskaps- och 
kompetensutbyte komplettera och stärka respektive lärosätes 
forskningsmiljöer och kunna utgöra en modell för samarbeten 
mellan andra lärosäten. Fyra gemensamma styrkeområden, 
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. 

ForskarUtBilDning

Den möjlighet som öppnats för högskolor att erhålla rättighet 
att utfärda examina på forskarnivå är av avgörande betydelse 
för Högskolan i Borås strategi om att utveckla kompletta 
miljöer. En livaktig utbildning på forskarnivå bidrar till att 
ytterligare stärka lärosätets prioriterade områden samtidigt 
som hela högskolan såsom regional och nationell kunskaps-
miljö genomgår en kvalitetshöjning.

Efter att samtliga sex profilområden prövats har Hög-
skolan i Borås erhållit rätten att examinera på forskarnivå  
inom Biblioteks och informationsvetenskap, Resursåter- 
vinning samt Textil och mode. Inom området Textil och 
mode erhölls såväl generella som konstnärliga examensrättig-
heter. Under 2011 startade Högskolan i Borås forskarutbild-
ning i egen regi inom samtliga de områden där examensrät-
tigheter erhållits.

Inom de områden där Högskolan i Borås inte har egna 
examensrättigheter bedrivs utbildning på forskarnivå i 
samarbete med andra lärosäten. Genom särskilda avtal och i 

samarbete med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och 
Högskolan i Jönköping bedriver högskolan även forskarut-
bildning inom Människan i vården samt inom Pedagogiskt 
arbete. I ett samarbete mellan lärosätena i Västsverige 
bedrivs en forskarskola inom informatik, Graduate School of 
Informatics. Utöver dessa samarbeten har högskolans fors-
karstuderande 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 prioriterade 
områden.

107 personer bedrev forskarstudier i någon omfattning vid 
Högskolan i Borås per sista december 2015 varav 41 personer 
är antagna vid andra lärosäten. Vid samma tidpunkt 2014 var 
det 100 forskarstuderande, således en smärre ökning.

HanDlEDarE

För att vara huvudhandledare för forskarstuderande ställs 
krav på docentkompetens, vilket också regleras i de olika 
avtal för forskarutbildning som Högskolan i Borås har 
med bland annat Göteborgs universitet, Chalmers tekniska 
högskola, Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet. 
Handledarkompetens innehas av professorer och docenter 
som genomfört en handledarutbildning med erfarenhet från 
doktorandhandledning. Oftast kombineras handledarska-
pet genom att huvudhandledning utförs av professor och 
biträdande handledare utses bland erfarna lektorer/forskare. 
Detta innebär att handledarkompetensen breddas samt att 
kunskap inom specifika delområden kan utnyttjas. Som ett 
resultat av högskolans satsning på kompetensutveckling samt 
riktade rekryteringsåtgärder har antalet huvudhandledarkom-
petenta 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. 
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PUBLIKATIoNER
Högskolan i Borås forskning och utbildning på forskar-
nivå har utvecklats mycket positivt under många år och 
fortsätter att göra så. Produktionen av refereegranskade 
publikationer ligger på en fortsatt hög nivå, om än en 
minskning jämfört med föregående två år. Minskningen 
ska inte ses som ett trendbrott utan har flera naturliga 
förklaringar. Antalet refereeegranskade publikationer ska 
ses i ljuset av att Högskolan i Borås verksamhet inom det 
konstnärliga området inte avspeglas i antalet publice-
ringar, då området traditionellt inte presenterar forsk-
ningsresultat i vetenskapliga tidskrifter. 

För att synliggöra högskolans forskning ytterligare 
publicerar Högskolan i Borås sedan hösten 2007 en 
rapportserie benämnd ”Vetenskap för profession”. Under 
2015 publicerades fem rapporter och den sammanlagda 
utgivningen uppgår sedan starten till 33 rapporter. 
Rapportserien syftar till att stärka och utveckla verk-
samheten vid Högskolan i Borås och skapa samarbete 
över disciplinära gränser. Serien är också en kanal för att 
sprida forskningsresultat till verksamma inom näringsliv, 
kulturliv och offentlig verksamhet.

publikationer

publikationer 2015 2014 2013

Artikel, refereegranskad vetenskaplig 165 198 202

Bokkapitel, refereegranskat 23 23 29

Konferenspaper, refereegranskat 97 125 106

Doktorsavhandling 23 21 17

Licentiatavhandling 2 6 5

summa refereegranskade publikationer 310 373 359

Artikel, annan vetenskaplig 19 4 11

Artikel, annan 45 23 55

Bok 12 8 10

Bokkapitel 30 23 21

Konferenspaper, annan 47 33 41

Konferensposter 4 19 22

Konstnärlig forsknings- och  
utvecklingsrapport

 
0

 
0

 
0

Recension 9 18 12

Rapport 28 38 47

Patent 0 2 4

Preprint 0 1 7

Annan 22 6 10

summa andra publikationer 216 175 240

publikationer totalt 526 548 599

RESURSER ocH 
fINANSIERINg
Högskolan i Borås verksamhet inom forskning och 
utbildning på forskarnivå finansieras med statliga anslag 
och genom externa forskningsfinansiärer. Det statliga 
anslaget fördelas av regeringen i regleringsbrev och den 
externa forskningsfinansieringen erhålls i huvudsak i 
konkurrens efter ett granskningsförfarande. Intäkterna av 
anslag är ovillkorat medan de externa intäkterna avräknas 
mot upparbetade kostnader inom området.  

Under 2015 ökade intäkterna av anslag med 2 756 tkr 
(fem procent) i jämförelse med 2014. Ökningen innebär 
att anslagsintäkterna uppgick till totalt 58 911 tkr för 
2015. Anledningen till att anslagsintäkterna avviker från 
regleringsbrevets tilldelning om 59 460 tkr beror på att 
548 tkr vidareförmedlats till högskolans samarbetspart-
ners. 
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå (tkr)

verksamhetens intäkter 2015 2014 2013

Intäkter av anslag 58 911 56 155 53 368

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 11 617 11 629 10 365

Intäkter av bidrag 70 785 62 810 55 658

Finansiella intäkter 31 108 238

summa verksamhetens intäkter 141 344 130 702 119 629

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –96 800 –93 103 –111  16

Kostnader för lokaler –8 382 –13 809 –16 871

Övriga driftkostnader –19 372 –18 226 –26 237

Finansiella kostnader –56 –71 –624

Avskrivningar och nedskrivningar –4 397 –4 016 –5 721

Summa verksamhetens kostnader –129 007 –129 225 –161 269

Verksamhetsutfall 12 337 1 477 –41 640

Uppbördsverksamhet

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

 
0

 
0

 
0

Intäkter av uppbörd 0 0 0

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
0

transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
548

 
1 073

 
1 251

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
3 656

 
4 076

 
4 337

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
592

 
799

 
1017

Lämnade bidrag –4 796 –5 948 –6 605

saldo 0 0 0

årets kapitalförändring 12 337 1 477 –41 640

De externa intäkterna uppgick till 82 402 tkr 
för 2015. I jämförelse med 2014 motsvarade det en 
ökning med 7 963 tkr (elva procent).  Samtidigt 
ökade de inbetalade forskningsbidragen till 69 692 
tkr, vilket motsvarar en ökning med 5 875 tkr (nio 
procent) jämfört med föregående år. Ökningen av 
inbetalade forskningsmedel resulterade i att de oför-
brukade bidragen och förutbetalda intäkterna ökade 
med 4 556 tkr till 38 948 tkr vilket är en ökning 
med 13 procent jämfört med 2014. Detta medför att 
Högskolan i Borås kapacitet att upprätthålla nivån 
och genomföra planerad tillväxt inom forsknings-
verksamheten förbättrats under året.  

Den ökade externa finansieringen har lett till att 
högskolan använt anslagsmedel motsvarande 27 659 
tkr för att samfinansiera underskott i de projekt 
högskolan bedriver inom forskning och utbildning 
på forskarnivå 2015. Detta motsvarar tjugo procent 
av den totala volymen och är en ökning med elva 
procentenheter jämfört med 2014. Ökningen beror 
på att högskolan i samband med organisationsöver-
synen sett över rutinerna för redovisning av samfi-
nansiering. De ändrade rutinerna får ingen resultat-
påverkan men kommer att innebära en ökning av 
andelen anslagsmedel som är bundna i den externt 
finansierade verksamheten framöver.    

Ökningen av såväl intäkter av anslag som externa 
medel resulterade i att Högskolan i Borås resurser för 
forskning och utbildning på forskarnivå uppgick till 
141 344 tkr, vilket motsvarade en ökning med 10 642 
tkr (åtta procent) jämfört med 2014. Av Högskolan i 
Borås totala resurser för forskning och utbildning på 
forskarnivå utgjorde anslag 42 procent och externa 
medel 58 procent. Det motsvarar en ökning av ande-
len extern finansiering med en procentenhet jämfört 
med 2014 och innebär att andelen extern finansie-
rad forskning sedan ett antal år överstiger andelen 
anslagsfinansierad verksamhet. 

Samtidigt är kostnadsnivån inom området i stort 
sett oförändrad jämfört med föregående år. Detta 
är konsekvensen av minskade lokalkostnader och 
medför att högskolan redovisar en positiv kapitalför-
ändring på 12 337 tkr för 2015. Den resultatförbätt-
ring som skett under perioden beror på att högskolan 
sedan 2014 enbart redovisar personalkostnader för 
forskarutbildning och kostnader för externt finansie-
rad forskning som forskning. Eftersom kostnaderna 
för personal även utgör fördelningsbas för de indi-
rekta kostnaderna minskar den totala kostnadsbilden 
inom området jämfört med 2013. Utfallet medför att 
den ackumulerade kapitalförändringen för verksam-
hetsgrenen forskning, konstnärligt utvecklingsarbete 
och utbildning på forskarnivå vid 2015 års utgång 
uppgick till ett underskott på 196 878 tkr.



KoMPETENS-
fÖRSÖRJNINg
För att nå visionen om att bli det tredje universitet i västsverige ska 

Högskolan i Borås öka andelen forskning och fortsätta bygga kompletta 

akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum. En sådan 

utveckling förutsätter att Högskolan i Borås lyckas rekrytera kompetenta 

och engagerade medarbetare till våra profilområden samt att alla medar-

betare ges möjlighet till kompetensutveckling. Högskolan i Borås arbetar 

därför aktivt med rekrytering och att skapa attraktiva karriärvägar.

2014

31

16

2013

30

13

ANTAL NyANSTäLLDA 

2015

31

13

Kvinnor Män

Medarbetare
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Antalet medarbetare vid Högskolan i Borås har ökat något 
under perioden även om antalet helårsarbetskrafter är i stort 
sett oförändrat jämfört med 2013. I likhet med de nationella 
trenderna har ökningen skett av antalet medarbetare med 
anställning som lärare samtidigt som framförallt medarbe-
tare med doktorandanställning minskat under perioden. 
Ökningen av lärarna speglar den tillväxt som högskolan haft 
inom verksamheten medan minskningen av medarbetare 
med doktorandanställning till delar är hänförlig till den 
försiktighet till nyanställningar som uppstod i avvaktan på 
resultatet av den nya organisationen. Motsvarande restrikti-
vitet av nyanställningar har även omfattat den administrativa 
personalen vilket resulterat i att andelen undervisande och 

forskande personal samt doktorander utgjort ungefär två tred-
jedelar av högskolans medarbetare under hela perioden.

Under 2015 har Högskolan i Borås framförallt rekryterat 
lektorer, adjunkter samt andra medarbetare med arbets- 
uppgifter inom utbildning och forskning. Orsaken är främst 
en fortsatt hög medelålder bland adjunkter och lektorer där 
rekryteringarna till stor del syftar till kompetensväxling och 
kompetensutveckling inom våra profilområden. Sedan 2012 
har sex av de elva professorer som anställts varit kvinnor. 
Detta motsvarar 55 procent och att Högskolan i Borås 
överträffar regeringens mål om att minst 41 procent av de 
professorer som anställts under perioden 2012–2015 ska vara 
kvinnor.

55%
aV de nyanStällda 

proFeSSorerna Var 
KVInnor Under perIoden 

2012–2015

Följ Våra StUdenter  
på InStagraM: 

@hogSKolanIboraS

Medarbetare
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antal nyanställda lärare per befattningskategori inklusive doktorander

2015 2014 2013

kvinnor Män kvinnor Män kvinnor Män

Professorer 1 0 1 2 1 2

Lektorer 7 8 5 4 4 2

Meriteringsanställningar 1 0 1 1 1 1

Adjunkter 10 1 15 2 22

Doktorander 6 0 4 1 1 3

Annan undervisande/forskande personal 6 4 5 6 1 5

totalt 31 13 31 16 30 13

Medarbetare

2015 2014 2013

 

lärare

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Helårs-
arbets- 
krafter

Medel-
talet 

anställda

Professorer 31 53 32 53 32 47

Lektorer 131 161 120 142 116 134

Meriteringsanställningar 5 7 7 8 6 7

Adjunkter 139 178 145 188 150 172

Annan undervisande/forskande personal 28 34 23 29 22 35

totalt 334 433 327 420 326 395

övrig personal

Doktorander/Amanuenser 51 60 55 68 62 67

Teknisk personal 35 41 35 39 35 37

Administrativ personal 144 168 140 167 139 161

Bibliotekspersonal 18 21 17 20 20 21

totalt 248 290 247 294 256 286

summa anställda 582 7231 574 7141 582 681

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

I likhet med den nationella trenden ökar sjukfrånvaron vid 
lärosätet 2015 jämfört med 2014. Ökningen har skett inom 
samtliga kategorier men den största ökningen har skett inom 
gruppen långtidssjukskrivna män. Eftersom antalet sjukskriv-
ningar varierar mellan olika enheter och delar av verksam-
heten uppvisar en högre andel sjukfrånvaro kan ökningen till 
viss del härledas till omorganisationen. Därutöver beror flera 
av långtidssjukskrivningarna på faktorer som inte är arbets-
relaterade. Under 2015 infördes även en ny rutin för sjukan-
mälan vilket medfört att kortidsfrånvaron bland framförallt 
lärare har uppmärksammats och ökat jämfört med tidigare år.

Generellt sett är sjukfrånvaron vid högskolan fortfarande 
låg i ett nationellt perspektiv, men förebyggande insatser har 
satts in för att stoppa den ökning som skett de senaste åren. 
Exempelvis har olika insatser skett via företagshälsovården 
och olika utbildningsinsatser för chefer. Den nya rutinen för 
korttidssjukrivningar är ytterligare ett exempel på Högskolan 
i Borås aktiva arbete med att förebygga sjukskrivningar. Detta 

då rutinen skapar förutsättningar att kunna gå in med  
rehabiliteringsinsatser i ett tidigare skede och därmed bidra 
till att sjukskrivna medarbetare kan återgå i arbete.

SJUKfRÅNVARo
sjukfrånvaro i procent av arbetstid/kön   

kön 2015 2014 2013

Män 2,6% 1,7% 1,1%

Kvinnor 5,4% 4,3% 4,4%

totalt 4,2% 3,2% 3,0%

sjukfrånvaro i procent av arbetstid/ålder   

ålder 2015 2014 2013

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

30–49 4,3% 3,3% 3,0%

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

totalt 4,2% 3,2% 3,0%

KoMPETENSUTVEcKLINg

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

Sedan flera år genomförs läsårvis de poänggivande 
kurserna grundläggande högskolepedagogisk kurs och 
handledarutbildning för dem som handleder i grundut-
bildningen. Därutöver ges en handledarutbildning för 
forskarhandledare som inte är poänggivande men som är 
docentmeriterande. Från och med hösten 2015 erbjuds också 
en introducerande kurs i högskolepedagogik på engelska 
för högskolans doktorander. Under 2015 examinerades 20 
medarbetare i de poänggivande kurserna och tio i den docent-
meriterande utbildningen. Förutom dessa kurser erbjuds 
undervisande personal att delta i och bidra till olika former av 
kompetenshöjande insatser som till exempel workshops, semi-
narier, föreläsningar och kollegiala erfarenhetsutbyten. Under 
2015 har dessa insatser haft fokus på flexibelt lärande/IKT i 
högre utbildning. För att ytterligare stödja den pedagogiska 
utvecklingen bedrivs även pedagogisk forskning med specifikt 
fokus på högskolan.

Högskolan arbetar aktivt för att stärka utbildning och 

forskning genom olika former av kompetensutveckling. Sedan 
ett antal år har forskare erbjudits anställning som postdoktor 
och under 2015 innehade sju personer olika typer av merit-
eringsanställningar. Därutöver erbjöds 14 medarbetare tid 
för kompetensutveckling i samband med sin disputation. 
Satsningarna för att kompetensutveckla lärarna har medfört att 
andelen professorer och lektorer ökat under perioden och att 
antalet docenter som inte har anställning som professor ökade 
till 37 under 2015. Samtidigt har antalet disputerade lärare 
visat en stabil utveckling under perioden vilket lett till att ande-
len disputerade ökade till 55 procent för 2015. 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. Som ett resultat av den nya organi- 
sationen påbörjade många chefer på akademierna sina 
uppdrag under 2015. För att stärka dem i sina nya roller har 
utbildningsinsatserna under året i stor utsträckning riktats 
mot dem i form av utbildningar inom områdena lönebild-
ning, utvecklingssamtal, vara chef i staten, förvaltningsrätt, 
ekonomi- och verksamhetsstyrning, arbetsmiljö, rekrytering 
samt värdegrundsfrågor. Högskolan erbjuder årligen med- 
arbetare att genomgå utbildning i brandskydd, förvaltnings-
rätt och IT-verktyg.
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Medarbetare

könsfördelning

2015 2014 2013

lärare kvinnor Män kvinnor Män kvinnor Män

Professorer 34% 66% 32% 68% 24% 76%

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

Meriteringsanställningar 71% 29% 77% 23% 62% 38%

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

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

totalt 53% 47% 54% 46% 52% 48%

övrig personal

Doktorander 67% 33% 61% 39% 63% 37%

Teknisk personal 27% 73% 23% 77% 22% 78%

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

Bibliotekspersonal 71% 29% 85% 15% 84% 16%

totalt 69% 31% 70% 30% 67% 33%

summa anställda 59% 41% 59% 41% 59% 41%

Sedan ett flertal år tillbaka uppfyller 
Högskolan i Borås sin målsättning 
för könsfördelning sett till samtliga 
anställda och för antalet lärare på aggre-
gerad nivå. Detsamma gäller för lektorer 
och annan undervisande/forskande per-
sonal medan det bland övriga lärarkate-
gorier råder det obalans. Exempelvis är 
andelen män i majoritet bland professo-
rer och meritanställningar medan övriga 
kategorier och områden uppvisar en hög 
andel kvinnor. Inom övriga personalka-
tegorier råder en ojämn könsfördelning 
med en majoritet av män bland den 
tekniska personalen samt motsvarande 
kvinnodominans inom administrativ- 
och bibliotekspersonal.

Precis som i fjol är könsfördelningen 
gällande ledningsuppdrag jämn då 
rektor, prorektor och en akademichef är 
män och två akademichefer och förvalt-
ningschefen är kvinnor. Fördelningen 
mellan könen gällande andra lednings-
uppdrag är också jämn med något fler 
kvinnor än män. 

JäMSTäLLDHET

antal anställda och andel disputerade per lärarkategori

2015 2014 2013

antal andel antal andel antal andel

Professorer 53 98% 53 100% 52 98%

Lektorer 161 98% 142 97% 137 97%

Meriteringsanställningar 7 100% 8 100% 7 100%

Adjunkter 178 8% 188 6% 196 7%

Annan undervisande/forskande personal 34 18% 29 20% 33 27%

totalt 433 55% 420 51% 425 49%
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STyRNINg  
ocH KoNTRoLL
Högskolans högsta beslutande organ är styrelsen och styrelsens ledamöter företräder hela 

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

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

förslag från en särskild nomineringsgrupp. styrelsen utser inom sig vice ordförande. rektor 

är ledamot i styrelsen. lärosätets tre lärarrepresentanter utses genom val och student- 

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

de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Samtliga styrelseledamöter utses i normalfallet för tre år 
(studentrepresentanter ett läsår) och nuvarande styrelse har 
förordnande till och med april 2016. Ersättning till styrelsens 
ledamöter och ersättning och andra anställningsvillkor för 
rektor fastställs av regeringen. Nuvarande styrelse som till-
trädde i maj 2013 består av Roland Andersson (ordförande), 
Björn Brorström (rektor), Lotta Ahlvar, Paul Frankenius, 
Gunilla Herdenberg, Agneta Mårdsjö, Per-Erik Petersson, 
Agneta Stark och Roger Säljö. Företrädare för lärarna var 
Maria Nyström, Cecilia Gärdén och Patrik Hedberg. Alina 
Berg, Elin Ehrenberg samt Helny Malmborg (kårordförande), 
företräder studenterna. Fackliga representanter är Susanne 
Björkdahl Ordell och Carina Théen. Styrelsen sammanträdde 
vid fem tillfällen under 2015. Styrelsen har under året ägnat 
särskild uppmärksamhet att den pågående organisationsut-
vecklingen. Närvaron vid styrelsemötena har varit hög.
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INTERNA 
STyRPRocESSER
För ledning av verksamheten närmast under styrelsen svarar 
rektor. Rektor är myndighetschef samt styrelsens verkstäl-
lande funktion och har i den egenskapen uppgift att utöva 
styrelsens strategiska ledarskap. Prorektor, som är högskolans 
benämning av ställföreträdande rektor, är tjänstgörande 
rektor i den utsträckning rektor är förhindrad att fatta beslut 
eller företräda högskolan. Prorektor fullgör i övrigt uppgifter  
för högskolans del i enlighet med vad rektor beslutar. 
Prorektor, akademichefer och förvaltningschef är knutna till 
rektors ledningsråd och har till uppgift att vara rådgivande till 
rektor i högskolegemensamma frågor. Knutet till rektor finns 
även ett antal rådgivande organ som har mer uttalad hög- 
skoleövergripande strategisk funktion inom vilken rektor 
finner det angeläget att löpande lyfta frågeställningar. 

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

TILLSyNS- 
MyNDIgHETER
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 
2015 av Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. 
Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över och granskar 
att lärosätet följer de lagar och andra regler som gäller univer-
sitet och högskolor. Fokus har den senaste tiden riktats mot 
att utvärdera och kvalitetssäkra utbildningarna i samband 
med införandet av det kvalitetsbaserade resurstilldelnings-
systemet. Det åligger även Universitetskanslersämbetet 
att granska och utfärda 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 revisionsut- 
låtande ska ske senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås 
överlämnat årsredovisning till regeringen.

INTERN 
KoNTRoLL
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen framgår av 
myndighetsförordningen. Styrelsen har ansvaret för att 
verksamheten organiseras så att en hög kvalitet nås, i såväl 
utbildning som forskning, och att de tillgängliga resurserna 
utnyttjas effektivt. Vidare ska styrelsen verka för att lärosätet 
har en verksamhet som bedrivs och utvecklas i enlighet med 
såväl högskolans strategier som gällande regelverk. Enligt 
Högskoleförordningen omfattas inte Högskolan i Borås av 
internrevisionsförordningen. Kravet i myndighetsförord-
ningen har dock medfört att högskolan utarbetat en modell 
för arbetet med intern styrning och kontroll. Arbetet sker 
kontinuerligt utifrån aspekterna riskbedömning och kontroll- 
aktiviteter samt är en integrerad del i högskolans verksam-
hetsuppföljning och utgör grund för styrelsens bedömning 
av om den interna styrningen och kontrollen är tillfredstäl-
lande. Som ett led i högskolans kvalitetsarbete har styrelsen 
även beslutat att genomföra internrevision under 2015. 
Granskningarna utförs av Ernst & Young AB som rapporterar 
sina iakttagelser direkt till styrelsen.
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redovisning av styrelseledamöters och ledande  

befattningshavares övriga styrelseuppdrag:

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

andersson, roland – CSR Västsverige, Göteborg 
Symfoniker AB, AB Bostäder i Borås med dotterbolag, 
Västergötlands museum och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Brorström, Björn – Stiftelsen Espira Tillväxtcenter i 
Sjuhärad, Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyg-
gande, Borås Waste Recovery AB, Borås Stad Textile Fashion 
Center AB och Borås Näringsliv Ekonomisk förening.

Frankenius, paul – Bockasjö AB med dotterbolag, Gina 
Tricot AB med dotterbolag, Happy Land Holding AB med 
dotterbolag och Swedbank Sjuhärad AB (publ.). 

Herdenberg, gunilla – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

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

petersson, per-Erik – Borås Waste Recovery AB, Glafo 
–Glasforskningsinstitutet AB och Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad.

stark, agneta – Inga övriga uppdrag.

säljö, roger – Inga övriga uppdrag.

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande  

befattningshavare:

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

Företrädare för studenterna, tkr
Andersson, Therése  11
Ehrenberg, Elin  11
Berg, Alina   22
Karlsson, Kristoffer 11
Malmborg, Helny 11

Ledande befattningshavare
Till Björn Brorström utgår lön och skattepliktiga 
förmåner för anställningen som rektor under året med 
1 061 tkr.

ÖVRIgA STyRELSEUPPDRAg  
ocH ERSäTTNINgAR

Styrning och kontroll
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finansiell redovisning

Högskolan i Borås kan se tillbaka på en stabil ekonomisk 
utveckling under den senaste tioårsperioden. Utvecklingen 
har möjliggjorts av attraktiva utbildningar med hög kvalitet 
samt ett medvetet arbete för att profilera högskolans forsk-
ning. Studenternas efterfrågan och nya platser från regeringen 
har medfört att högskolan successivt expanderat utbildnings-
verksamheten, även under år när högskolesektorn som helhet 
haft problem med studentrekrytering. Den profilerade forsk-
ningsverksamheten har medfört att resurserna för forskning 
kontinuerligt ökat vid Högskolan i Borås. Exempelvis har 
högskolan erhållit anslag för konstnärlig forskning och den 
externt finansierade forskningsverksamheten växer kontinuer-
ligt och utgör sedan flera år mär än hälften av forsknings- 
intäkterna.

För att säkra och utveckla såväl utbildningens som 
forskningens kvalitet har Högskolan i Borås genomfört 
satsningar finansierade med myndighetskapital. Högskolan 
i Borås vill fortsätta på den inslagna vägen och samtidigt 
öka andelen forskning i relation till en, i absoluta mått, ökad 
utbildning. Genom att bygga kompletta akademiska miljöer, 
där högskolan inom samtliga områden ska erbjuda utbild-
ning från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå, 
skapas förutsättningar för att bli det tredje universitetet i 
Västsverige. En sådan utveckling kräver att Högskolan i 
Borås fortsätter öka resurserna till verksamheten samt kon-
centrera dem till profilerade områden. 

Genom ett effektivt resursutnyttjande har Högskolan i 
Borås haft kapacitet att möta de olika satsningar som reger-
ingen genomfört utan att riskera den långsiktiga kostnads-
nivån i verksamheten. Även för 2015 redovisar Högskolan 
i Borås en stabil ekonomisk utveckling. Till följd av främst 
de nya platserna inom lärar- och vårdutbildningarna samt 
kvalitetsförstärkningen inom humaniora och samhällsveten-
skap ökade anslagsintäkterna med 17 347 tkr (fyra procent) 
jämfört med 2014. Samtidigt ökade den externt finansierade 
forskningen med 7 963 tkr (elva procent) och inbetalade 
forskningsbidrag samt oförbrukade bidrag med 5 875 tkr (nio 
procent) respektive 4 556 tkr (13 procent) jämfört med föregå-
ende år. Den ökade balansomslutningen gör att förutsättning-
arna för en utveckling av forskningsverksamheten i enlighet 
med målet om ökade forskningsintäkter stärkts under året. 

Totalt uppgick Högskolan i Borås medel för utbildning 
och forskning till 632 897 tkr för 2015, vilket motsvarar 
en ökning med 17 560 tkr (tre procent) jämfört med 2014. 
Ökningen är hänförbar till intäkter av anslag och externt 
finansierad forskning medan den externt finansierade utbild-
ningen minskade. I jämförelse med 2014 ökade kostnaderna 
under året med 26 144 tkr till totalt 639 352 tkr. Den redovi-
sade ökningen berodde till stor del på en översyn av rutinerna 
för verksamhetsplanering av lärarnas arbetstid som resulterade 
i att semesterlöneskulden och lärarnas planeringssaldo ökade 

EKoNoMISK UTVEcKLINg
med 14 024 tkr jämfört med 2014. De ökade personalkost-
naderna, som är av engångskaraktär, medför att högskolan 
redovisar en negativ kapitalförändring på 6 581 tkr för 2015. 

Kapitalförändringen innebär att högskolans myndig-
hetskapital minskade till 46 152 tkr vid 2015 års utgång. 
Myndighetskapitalet är 7,2 procent av de totala kostnaderna, 
vilket är i nivå med det av styrelsen angivna riktvärdet. Efter 
införandet av Sveriges universitets- och högskoleförbunds 
modell för full kostnadstäckning har successivt ett stort 
underskott i området forskning ackumulerats. Under fjolåret 
genomförde Högskolan i Borås en förändring av hur kostna-
der för personal redovisas per område. Detta har medfört att 
högskolan sedan ifjol redovisar en minskning av det ackumu-
lerade underskottet i området forskning.

11%G
öKnIng aV externt FInanSIerad 

ForSKnIng Sedan Föregående år
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belopp (tkr) not 2015 2014

verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 511 214 493  867

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 44 876 53 181

Intäkter av bidrag 3 76 538 67 592

Finansiella intäkter 4 269 697

summa 632 897 615 337

verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –433 904 –412 460

Kostnader för lokaler –83 682 –82 816

Övriga driftkostnader –96 762 –94 669

Finansiella kostnader 6 –568 –650

Avskrivningar och nedskrivningar –24 436 –22 613

summa –639 352 –613 208

verksamhetsutfall –6 455 2 129

resultat från andelar i hel- och delägda företag 7 –126 –201

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 8

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 9 3 175 4 287

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 8 735 9 016

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 741 889

Lämnade bidrag 11 –12 651 –14 192

saldo 0 0

årets kapitalförändring 12, 13 –6 581 1 928

RESULTATRäKNINg
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BALANSRäKNINg
belopp (tkr) not 2015-12-31 2014-12-31

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar 4 040 5 964

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 14 4 040 5 964

Materiella anläggningstillgångar 72 814 65 227

Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 37 922 36 266

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 16 34 819 28 889

Pågående nyanläggningar 73 72

Finansiella anläggningstillgångar 3 770 3 868

Andelar i hel- och delägda företag 17 3 237 3 363

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 533 505

kortfristiga fordringar 13 776 13 882

Kundfordringar 3 683 2 756

Fordringar hos andra myndigheter 10 092 11 076

Övriga kortfristiga fordringar 19 1 50

periodavgränsningsposter 36 717 37 438

Förutbetalda kostnader 20 24 108 22 786

Upplupna bidragsintäkter 21 12 325 8 157

Övriga upplupna intäkter 22 284 6 495

avräkning med statsverket 23 0 0

kassa och bank 117 377 106 777

Behållning räntekonto i Riksgälden 24 117 370 106 769

Kassa och bank 7 8

summa tillgångar 248 494 233 156

 
kapital och skulder

Myndighetskapital 49 569 56 038

Statskapital 25 5 055 5 055

Resultatandelar i hel och delägda företag 17 –1 638 –1 436

Balanserad kapitalförändring 13,26 52 733 50 491

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 –6 581 1 928

avsättningar 5 082 6 260

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 3 226 4 364

Övriga avsättningar 28 1 856 1 896

skulder m.m. 95 292 96 262

Lån i Riksgälden 29 58 591 61 075

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 13 716 14 039

Leverantörsskulder 30 15 646 13 568

Övriga kortfristiga skulder 31 7 316 7 544

Depositioner 32 23 36

periodavgränsningsposter 98 551 74 596

Upplupna kostnader 33 44 014 23 418

Oförbrukade bidrag 34 42 377 39 032

Övriga förutbetalda intäkter 35 12 160 12 146

summa kapital och skulder 248 494 233 156
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ANSLAgSREDoVISNINg
redovisning mot anslag 2015 (tkr)

 
 
 
 
ramanslag

 
 
 
 

Not

 
Ingående

över-
förings-
belopp

Årets 
tilldelning 

enligt 
reglerings-

brev

 
Omdis-

ponerade
anslags-
belopp

Utnyttjad 
del av 

medgivet 
överskri-

dande

 
 
 
 

Indragning

 
 

Totalt
disponibelt

belopp

 
 
 
 

Utgifter

 
Utgående

över-
förings-
belopp

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

 
 

0

 
 

448 601

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

448 601

 
 

448 601

 
 

0

001 Takbelopp (ram) 1 0 448 601 0 0 0 448 601 448 601 0

16 02 040 Forskning och utbildning 
på forskarnivå (ramanslag)

 
0

 
59 460

 
0

 
0

 
0

 
59 460

 
59 460

 
0

001 Basresurs (ram) 0 59 460 0 0 0 59 460 59 460 0

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

 
0

 
1 674

 
4 654

 
0

 
0

 
6 328

 
6 328

 
0

054 Kvalitetsbaserad resursfördelning 
(ram)

 
0

 
1 674

 
1 017

 
0

 
0

 
2 691

 
2 691

 
0

088 Kvalitetsförstärkning (ram) 0 3 637 3 637 3 637 0

summa 0 509 735 4 654 0 0 514 389 514 389 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

 
 
 
 

4,47

 
anslag/ap

 
Anslagskredit

Anslagsbehållning  
som disponeras 2015

Indrag av  
anslagsbelopp

2:39 Högskolan i Borås: Utbild-
ning på grundnivå och avancerad 
nivå
ap.1

 
 
 

0

 
 
 

10%

 
 
 

0

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

 
 

0

 
 

Allt

 
 

0

2:65 Särskilda medel till  
universitet och högskolor

ap.54 0 3% 0

ap.88 0 Inget 0
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taBEll 1 redovisning av antal helårsstudenter (Hst) och helårsprestationer (Hpr)     

     
Utfall avseende perioden 2015-01-01–2015-12-31     
Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.     
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms 
inom tilldelade medel eller inte. 
    

 
Utb.omr.

Utfall
Hst

Utfall
Hpr

Hst
ersättn. (tkr)

Hpr
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 30 20 860 402 1 262

Juridik 79 69 2 296 1 356 3 651

Samhällsvetenskap 1 085 925 31 611 18 284 49 896

Naturvetenskap 672 484 34 799 21 104 55 902

Teknik 1 095 897 56 692 39 135 95 826

Vård 655 581 36 057 27 667 63 723

Medicin 273 236 16 757 17 618 34 375

Undervisning 714 598 23 454 23 134 46 588

Verksamhetsförlagd utb. 445 377 19 184 19 160 38 344

Övrigt 663 493 27 541 16 659 44 200

Design 102 102 15 016 9 077 24 093

summa 5 813 4 780 264 266 193 593 457 860
     

Takbelopp (tkr) 448 601

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 9 259

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

antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 102 inom design. Högst får 115 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.   

BILAgA 3 REDoVISNINg AV BASBELoPP
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taBEll 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

a. tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 448 601

 + ev. ingående anslagssparande

summa (a) 448 601

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 970

Utfall total ersättning enligt tabell 1 457 860

+ ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 36 676

summa (B) 495 506

summa (a-B) 1 –46 905 
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 46 905

– ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 –2 045

Utgående överproduktion 44 860
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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RESULTATRäKNINg PER oMRÅDE
 
Belopp i tkr

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

 
totalt

 
Utbildning 

enligt uppdrag i 
regleringsbrev

Uppdragsverk-
samhet enligt 

bilaga 4  
i regleringsbrev

 
 

Forskning och utbild-
ning på forskarnivå

Uppdragsverk- 
samhet enligt  

bilaga 4  
i regleringsbrev

verksamhetens intäkter                             Not

Intäkter av anslag 452 303 0 58 911 0 511 214

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
10 922

 
22 337

 
7 464

 
4 153

 
44 876

Intäkter av bidrag                                     36 5 753 0 70 785 0 76 538

Finansiella intäkter 229 9 30 1 269

summa 469 207 22 346 137 190 4 154 632 897

verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –321 265 –15 839 –93 358 –3 442 –433 904

Kostnader för lokaler –74 021 –1 279 –8 287 –95 –83 682

Övriga driftkostnader                                –74 902 –2 488 –19 017 –355 –96 762

Finansiella kostnader –498 –14 –54 –2 –568

Avskrivningar och nedskrivningar –19 262 –777 –4 293 –104 –24 436

summa –489 948 –20 397 –125 009 –3 998 –639 352

verksamhetsutfall –20 741 1 949 12 181 156 –6 455

resultat från hel- och delägda företag –126 0 0 0 –126

Uppbördsverksamhet

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

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

saldo 0 0 0 0 0

transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

 
2 627

 
0

 
548

 
0

 
3 175

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
5 079

 
0

 
3 656

 
0

 
8 735

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
149

 
0

 
592

 
0

 
741

Lämnade bidrag –7 855 0 –4 796 0 –12 651

saldo 0 0 0 0 0

årets kapitalförändring                             40 –20 867 1 949 12 181 156 –6 581
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redovisning av myndighetskapital m.m. 2015 (Belopp i tkr)

Belopp

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

 
46 152

B. Årets totala kostnader 639 352

a i procent av B 7,2%

redovisning av kapitalförändring per område 2015 (Belopp i tkr)

verksamhet  
 
Not

Balanserad 
kapitalföränd-

ring (a)

 
årets kapital-

förändring (B)

 
summa 

(a+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
261 948

 
–18 918

 
243 030

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 254 993 –20 868 234 125

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
6 955

 
1 950

 
8 905

Forskning och utbildning på forskarnivå –209 215 12 337 –196 878

Forskning och utbildning på forskarnivå –208 633 12 181 –196 452

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–582

 
156

 
–426

summa 37 52 733 –6 581 46 152

Rensat från Kronox-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring) 45 
448 tkr, B: Årets totala kostnader 636 967 tkr och A i procent av B: 7,2%.

  

MyNDIgHETSKAPITAL
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Utfall 2015 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (Belopp i tkr)

 
 
verksamhet

 
 
Not

över-/ 
underskott 

t.o.m. 2013

över-/ 
underskott 

2014

 
intäkter 

2015

 
kostnader 

2015

över-/ 
underskott 

2015

ack. över-/
underskott ut-
gående 2015

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –172 0 176 139 37 –135

Yrkeshögskolan, KY m.m. 431 8 493 344 149 588

Uppdragsutbildning 3 340 3 349 21 677 19 914 1 763 8 452

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter                   38 693 –1 178 4 045 3 793 252 –233

Övrigt 0 0 0 0 0 0

summering 4 292 2 179 26 391 24 190 2 201 8 672

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –591 8 4 154 3 998 156 –427

summering –591 8 4 154 3 998 156 –427

verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –1 319 –55 794 475 319 –1 055

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–435

 
–71

 
18

 
165

 
–147

 
–653

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

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

summering –1 754 –126 812 640 172 –1 708

AVgIfTER

finansiell redovisning
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budget- 
underlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndig-
heters bokföring (FBF), studiedokumentationsförord-
ningen (1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut. 
Högskolans redovisning följer god redovisningssed enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna 
råd till FÅB och FBF. 

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

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

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

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

•	 beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 
hos Riksgälden.

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

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

Universitet och högskolor medges undantag från 25:a § 
andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) 
om disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. 
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än tio pro-
cent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 
räkenskapsåret, ska myndigeten i årsredovisningen redovisa 
hur överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett 
underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett 
balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndig-
heten i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om 
hur underskottet ska täckas.

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

bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats 
för ändamålet. 

anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med anskaffnings-
värde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd 
på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. 
Inventarier som har ett funktionellt samband med varandra  
ses som en fungerande enhet. Anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då tillgången tas i bruk. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

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

värDEring av HolDingBolag

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

projEktrEDovisning

Ett projekt i redovisningen definieras som en verksamhet som 
helt eller delvis finansieras av externa medel. Projektet har en 
bestämd uppgift som är tidsbegränsad och därefter upphör. 
För att klassificeras som projekt i redovisningen ska intäk-
terna överstiga 300 tkr. Projekt periodiseras mot upparbetade 
kostnader i redovisningen till dess att projektet avslutas och 
resultatavräkning sker. Fr.o.m. 2014 nettoredovisas samtliga 
projekt i balansräkningen.

rEDovisning av inDirEkta kostnaDEr

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

rEsUltat pEr oMråDE

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

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 2016. 

Donation som placerats i fonder har fr.o.m. räkenskaps-
året 2015 värderats till verkligt värde.

BrytDag ocH pErioDavgränsningspostEr

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2015 har gjorts 
fram till 2016-01-05. Beloppsgräns för periodisering är 25 tkr 
per faktura och år. Fr.o.m. 2014 gäller denna beloppsgräns 
även för upplupna löner och arvoden utbetalade i januari.

REDoVISNINgSPRINcIPER
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not 1. intäkter av anslag 2015 2014

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 448 601 440 294

Forskning och utbildning på forskarnivå 59 460 57 228

Kvalitetsbaserad resursförstärkning 2 691 632

Kvalitetsförstärkning 3 637 0

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag)

 
–3 175

 
–4 287

summa intäkter av anslag 511 214 493 867

not 2. intäkter av avgifter och andra ersättningar 2015 2014

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 26 491 33 455

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191)

11 746 13 485

Offentligrättsliga avgifter 798 559

Andra ersättningar 1 779 2 256

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 4 062 3 376

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

 
0

 
50

summa 44 876 53 181

Den största posten som ingår i avgiftsintäkter från tjänsteexport är 
intäkter av utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter. Beloppet som 
ingår är 4 045 tkr.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 8 305 
tkr mellan 2014 och 2015. Detta beror till största delen på minskad 
uppdragsuppbildning från Arbetsförmedlingen (Korta vägen).

not 3. intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag har ökat med 8 946 tkr mellan 2014 och 2015. 
Denna förändring är till största delen hänförlig till intäkter av bidrag i 
flera nya projekt.

not 4. Finansiella intäkter 2015 2014

Ränta Riksgälden 159 523

Övriga ränteintäkter 20 139

Övriga finansiella intäkter 90 35

summa 269 697

Finansiella intäkter har minskat med 428 tkr mellan 2014 och 2015. 
Minskningen är till största delen hänförlig till minskade ränteintäkter 
hos Riksgälden. 

not 5. kostnader för personal 2015 2014

Kostnader för personal har ökat med 21 444 tkr mellan 2014 och 
2015. Denna förändring är till största delen hänförlig till ökat antal 
årsarbetskrafter, ökad semesterlöneskuld och ökade planeringssaldon 
för lärare.

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

 
 

–287 742

 
 

–270 028

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

 
 

–8 977

 
 

–9 077

not 6. Finansiella kostnader 2015 2014

Ränta Riksgälden –261 –287

Övriga räntekostnader –80 –131

Övriga finansiella kostnader –227 –232

summa –568 –650

not 7. resultat från andelar i hel– och delägda företag 

Resultatet avser verksamhetsåret 2014-01-01–2014-12-31 för högsko-
lans holdingbolag. Se vidare not 17.

not 8. transfereringar

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

not 9. Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag

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

not 10. övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

 
2015

 
2014

Erhållna medel från internationella  
organisationer

 
0

 
8

Erhållna medel från utländska företag 169 0

Erhållna medel från stiftelser 436 800

Erhållna medel från EU 0 0

Erhållna medel från övriga 136 81

summa 741 889

not 11. lämnade bidrag 2015 2014

Lämnade bidrag till myndigheter –624 –1 344

Lämnade bidrag till EU 0 0

Lämnade bidrag till privata företag –3 032 –3 248

Lämnade bidrag till enskilda personer –5 218 –4 767

Lämnade bidrag till Studentkåren i Borås –2 628 –2 133

Lämnade bidrag till övriga –1 149 –2 700

summa –12 651 –14 192

NoTER TILL RESULTATRäKNINg

finansiell redovisning
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not 12 årets kapitalförändring 2015 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag –22 784 –348

 – avgifter 424 –1 304

 – bidrag 1 493 –1 253

summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
–20 867

 
–2 905

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 1 949 3 356

 – bidrag 0 0

summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
1 949

 
3 356

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag –1 422 1 713

 – avgifter 0 0

 – bidrag 13 603 –244

summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
12 181

 
1 469

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 156 8

 – bidrag 0 0

summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev

 
156

 
8

summa årets kapitalförändring –6 581 1 928

 
not 13 kronox–konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schema- 
läggnings– och lokalbokningsprogrammet Kronox. Konsortiet har per 
2015–12–31 tolv lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska 
förvaltning sker av Högskolan i Borås. Kronox–konsortiet ingår i högsko-
lans redovisade myndighetskapital enligt följande specifikation:

2015 2014

Balanserad kapitalförändring 1 088 1 045

Kapitalförändring enligt resultaträkningen –384 43

summa myndighetskapital 704 1 088
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NoTER TILL BALANSRäKNINg
not 14. rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2015 2014

Ingående balans anskaffningsvärde 13 800 16 190

Tillkommande tillgångar 644 703

Avgående tillgångar –240 –3 093

Utgående balans anskaffningsvärde 14 204 13 800

Ingående balans ackumulerad avskrivning 7 836 8 515

Årets avskrivningar 2 568 2 414

Avgående tillgångar –240 –3 093

Utgående balans ackumulerad avskrivning 10 164 7 836

restvärde 4 040 5 964

De två senaste åren har de tillkommande tillgångarna varit betydligt lägre 
och ett lägre IB bidrar till ett lägre restvärde.

not 15. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2015 2014

Ingående balans anskaffningsvärde 107 610 91 028

Tillkommande tillgångar 14 058 16 582

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans anskaffningsvärde 121 668 107 610

Ingående balans ackumulerad avskrivning 71 344 59 979

Årets avskrivningar 12 402 11 365

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 83 746 71 344

restvärde 37 922 36 266

Ökningen av restvärdet beror bl.a. på ombyggnation A7 och ombyggna-
tion trappa.

not 16. Maskiner, inventarier, installationer 
m.m.

 
2015

 
2014

Ingående balans anskaffningsvärde 129 505 123 824

Tillkommande tillgångar 15 690 9 140

Avgående tillgångar –4 856 –3 459

Utgående balans anskaffningsvärde 140 339 129 505

Ingående balans ackumulerad avskrivning 100 616 95 150

Årets avskrivningar 9 466 8 834

Avgående tillgångar –4 562 –3 368

Utgående balans ackumulerad avskrivning 105 520 100 616

restvärde 34 819 28 889

Restvärdet för maskiner, inventarier och installationer m.m. har ökat med 
5 930 tkr. Ökningen beror på diverse ökade inköp där den största posten 
är 65 st kopiatorer, 1 996 tkr.

not 17. 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 2014 redovisade bolaget en förlust 
på 126 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar 
i hel- och delägda företag i resultaträkningen för 2015. Holdingbolagets 
dotter- och intresseföretag är per 2014-12-31 Inicia AB 100%, Reaction 
R&D Center AB 20% och Good Solutions Sweden AB 30,74%. Under 
2006 köpte Reaction R&D Center AB upp Action Caring Sweden AB. 
Holdingbolaget tog under 2007 beslut om delägande i de nystartade bo-
lagen AB Initio och Posifon AB. Ägandet i Posifon AB är 23,4% Ägandet 
i AB Initio är 11,3%. 2010 har en nyinvestering gjorts i Enrad AB (fd 
Intellichiller AB). Ägarandelen är 1,1%. 2014 har en nyinvestering gjorts 
i Trisquel Medical AB (4,8%).

antal Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698–1329 1 000 100

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

 
200

 
20

Good Solutions Sweden AB,  
org nr 556658–6649

 
6 821

 
1 320

Posifon AB, org nr 556744–3964 540 1 545

not 18. andra långfristiga värdepappersinnehav

  
Antal

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde

Robur, Fond: Premium 
Offensiv

 
786

 
105

 
169

Robur, Fond: Företags- 
obligationsfond

 
1035

 
112

 
139

Robur, Fond:  
Räntefond Kort Plus

 
1809

 
210

 
225

summa 427 533

Fonderna har fr.o.m. 2015 värderats till verkligt värde (marknadsvärde) 
och tillhör en donation från Gunnar Ivarsson (Wäst–Bygg). Den totala 
orealiserade värdeförändringen uppgår till 106 tkr. Av den är 113 tkr 
hänförlig till tidigare år och –6 tkr hänförlig till 2015.

not 19. övriga kortfristiga fordringar 2015 2014

Reseförskott 0 0

Fixkassor 1 1

Diverse fordringar 0 49

summa övriga kortfristiga fordringar: 1 50

not 20. Förutbetalda kostnader 2015 2014

Förutbetalda hyreskostnader 18 612 18 491

Övriga förutbetalda kostnader 5 496 4 295

summa förutbetalda kostnader: 24 108 22 786

Posten förutbetalda kostnader har ökat med 1 322 tkr jämfört med före-
gående år, främst beroende på att man förnyat fleråriga avtal 2015. 



ÅRSREDoVISNINg 2015 — 79

not 21. Upplupna bidragsintäkter 2015 2014

Bidrag från annan statlig myndighet 4 052 2 477

Icke statliga bidrag 8 273 5 680

summa upplupna bidragsintäkter: 12 325 8 157

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 32 bidragsfinansierade projekt. 2014 bestod posten av 23 
bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör 
till projekten Forskningssamarbete med Högskolan i Skövde inom design, 
textil & hållbar utveckling 2 752 tkr (1 550 tkr föregående år) finansierat 
av Västra Götalandsregionen, Smart textiles projektkansli 1 137 tkr (0 
tkr föregående år) finansierat av Vinnova, Digifun 1 113 tkr (621 tkr 
föregående år) finansierat av EU, Forskningssamarbete med Högskolan i 
Skövde inom informations– och kommunikationsteknik 907 tkr (1 095 
tkr föregående år) finansierat av Västra Götalandsregionen och Re-Textile 
720 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalandsregionen. De 
upplupna bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående år, främst 
beroende på att bidrag rekvireras i efterhand i flera större projekt.

not 22. övriga upplupna intäkter 2015 2014

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 253 73

Övriga upplupna intäkter 31 6 422

summa övriga upplupna intäkter 284 6 495

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende fem avgiftsfinansierade projekt. 2014 bestod posten 
av två avgiftsfinansierade projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna 
hör till projekten STARK-dagen 2016 126 tkr (0 tkr föregående år) finan-
sierat av företag, kommuner och landsting och Skapande skola 96 tkr (0 
tkr föregående år) finansierat av Myndigheten för kulturanalys.

Posten övriga upplupna intäkter har minskat med 6 211 tkr mellan 2014 
och 2015. Minskningen beror på att uppdragsutbildning till Socialstyrel-
sen har fakturerats 2015 och uppdragsutbildningen till arbetsförmedling-
en har avslutats under 2015.

not 23. avräkning med statsverket 2015 2014

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats till icke ränte-
bärande flöde

 
0

 
0

Medel från räntekonto som tillförts inkomst-
titel

 
0

 
0

skuld avseende uppbörd 0 0

anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 514 389 498 154

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –514 389 –498 154

Fordringar/skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde

 
0

 
0

not 24. Behållning räntekonto i riksgälden 2015 2014

Behållning räntekonto i Riksgälden 117 370 106 769

Behållningen på räntekontot har ökat med 10 601 tkr. Ökningen beror till 
stor del på ökade inbetalningar 2015.

not 25. statskapital

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

not 26. Balanserad kapitalförändring 2015 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 261 948 261 184

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 254 993 257 585

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
6 955

 
3 599

Forskning och utbildning på forskarnivå –209 215 –210 693

Forskning och utbildning på forskarnivå –208 633 –210 102

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–582

 
–591

summa 52 733 50 491

2014 års kapitalförändring 1 928 tkr har justerats med totalt 314 tkr. 
Justeringen består av 201 tkr som avser 2014 års resultat från andelar i 
hel- och delägda företag och 113 tkr som avser orealiserad värdeföränd-
ring av fonder hänförlig till tidigare år. Summan 2 242 tkr har förts till 
posten Balanserad kapitalförändring 2015.

not 27. avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2015

 
2014

Ingående avsättning 4 364 2 337

Årets pensionskostnad 703 3 119

Årets pensionsutbetalningar –1 841 –1 092

Utgående avsättning 3 226 4 364

Posten har minskat med 1 138 tkr mellan 2014 och 2015. Minskningen 
beror till största delen på färre pensionsbeslut 2015.

not 28. övriga avsättningar 2015 2014

Ingående balans 1 896 1 778

Årets förändring –40 118

Ugående balans 1 856 1 896

Posten övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för 
kompetensväxlings– och kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal med 
1 856 tkr (1 492 tkr föregående år).
Av avsättning för kompetensväxlings– och kompetensutvecklingsåtgärder 
bedöms 1 500 tkr regleras under 2016.

finansiell redovisning
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not 29. lån i riksgälden 2015 2014

Ingående balans 61 075 60 759

Under året nyupptagna lån 20 297 23 768

Årets amorteringar –22 781 –23 452

Utgående balans 58 591 61 075

Posten Lån i Riksgälden har minskat med 2 484 tkr och beror till stor del 
av att under året nyupptagna lån har minskat.  
Nyanskaffning av anläggningstillgångar i december 2015 var drygt 
10 000 tkr.

låneram i riksgälden

Beviljad låneram 75 000 75 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 58 591 61 075

Beviljad kreditram på räntekontot 0 43 342

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden

 
0

 
0

not 30. leverantörsskulder 2015 2014

summa leverantörsskulder 15 646 13 568

Posten har ökat med 2 078 tkr mellan 2014 och 2015. Ökningen beror 
till största delen på leverantörsfakturor rörande systemuppgradering och 
serverlagring.

not 31. övriga kortfristiga skulder 2015 2014

Personalens källskatt 7 315 7 538

Övriga kortfristiga skulder 1 6

summa övriga kortfristiga skulder 7 316 7 544

not 32. Depositioner 2015 2014

summa depositioner 23 36

Av beloppet 23 tkr kommer 23 tkr att regleras efter mer än 12 månader.

not 33. Upplupna kostnader 2015 2014

Upplupna löner och arvoden 14 141 6 741

Upplupna semesterlöner 15 285 10 660

Upplupna transfereringskostnader 1 838 783

Övriga upplupna kostnader 12 750 5 234

summa upplupna kostnader 44 014 23 418

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består av 
periodisering av lärares planeringssaldon per 2015-12-31  12 843 tkr (3 
444 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 414 tkr (420 
tkr föregående år), periodisering Kåpan Extra 56 tkr (0 tkr föregående år) 
och inarbetad komptid och flexsaldo per 2015-12-31 828 tkr (835 tkr 
föregående år).

Förändringen av upplupna löner och arvoden beror till största delen av att 
lärares planeringssaldon har ökat. Ökningen beror dels på att justeringar 
gjorts utifrån avstämningar i en översyn under 2015 och dels på att 
anställd personal ökat sin arbetstid. 

Posten upplupna transfereringskostnader har ökat med 1 055 tkr. 
Ökningen avser framför allt kostnader hänförliga till projekt inom Smart 
Textiles.

Posten upplupna semesterlöner har ökat med 4 625 tkr. Under året har en 
översyn genomförts för att säkerställa att semesterlöneskulden är rättvisan-
de. I samband med detta har justeringar gjorts utifrån avstämningar med 
chefer. Justeringarna har påverkat semesterlöneskulden 2015-12-31.

Posten övriga upplupna kostnader har ökat med 7 516 tkr. Ökningen 
avser framförallt ny- och ombyggnation där fakturor inte inkommit före 
brytdatum.

not 34. oförbrukade bidrag 2015 2014

Bidrag från annan statlig myndighet 18 703 15 329

Icke statliga bidrag 23 674 23 703

summa oförbrukade bidrag: 42 377 39 032

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 82 bidragsfinansierade 
projekt. 2014 bestod posten av 91 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten Samarbete med Borås 
Stad inom Textile Fashion Center 5 498 tkr (2 286 tkr föregående år) 
finansierat av Borås Stad, Smart Textiles Företagsprojekt 3 933 tkr 
(4 027 tkr föregående år) finansierat av Vinnova, Smart Textiles Tec Lab 
3 098 (3 125 tkr föregående år) finansierat av Vinnova mfl., Experimen-
tell utrustning till bygglab 2 160 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och ArcInTex 1 612 tkr (0 tkr föregående 
år) finansierat av EU. Dessutom tillhör 404 tkr en donation från Gunnar 
Ivarsson, Wäst–Bygg (503 tkr föregående år), 37 tkr en donation från 
Staples Sverige AB (91 tkr föregående år)  och 65 tkr en donation från 
Olle Engström (75 tkr föregående år). De oförbrukade bidragsintäkterna 
har ökat jämfört med 2014 främst beroende på att en del stora bidrag i 
nya projekt har betalats ut i förskott.

Bidrag från annan statlig myndighet förväntas tas i anspråk

inom tre månader 10 511 9 680

inom mer än tre månader till ett år 8 192 5 649

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

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

not 35. övriga förutbetalda intäkter 2015 2014

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 10 991 11 332

Övriga förutbetalda intäkter 1 169 814

summa övriga förutbetalda intäkter: 12 160 12 146

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot för 
25 avgiftsfinansierade projekt. 2014 bestod posten av 20 avgiftsfinan-
sierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten 
Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer HT13 1 870 
tkr (2 172 tkr föregående år) finansierat av Socialstyrelsen, Lärarlyft – 
SVA för lärare åk 4–6 1 100 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Skol-
verket, Lärarlyft – SVA för lärare åk 7–9 1 077 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Skolverket, Lärarlyft II – Svenska som andraspråk åk 7–9, 
973 tkr (1 503 tkr föregående år) finansierat av Skolverket och Campus 
Värnamo 861 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Värnamo Kommun.
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NoTER TILL RESULTATRäKNINg PER oMRÅDE
not 36. inbetalade forskningsbidrag 2015 2014

Bidrag från annan statlig myndighet 30 368 30 159

Icke statliga bidrag 39 324 33 658

summa inbetalade forskningsbidrag 69 692 63 817

Inbetalade forskningsbidrag har ökat jämfört med föregående år med 
5  875 tkr, vilket främst beror på att flera nya projekt har stora inbetala-
de bidrag under 2015.

  

NoTER TILL MyNDIgHETSKAPITAL

not 37. Balanserad kapitalförändring 2015 2014

 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 257 430 258 088

 – avgifter –2 365 –1 061

 – bidrag –72 558

summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
254 993

 
257 585

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 6 955 3 599

 – bidrag 0 0

summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
6 955

 
3 599

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag –212 144 –212 558

 – avgifter 0 0

 – bidrag 3 511 2 456

summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
–208 633

 
–210 102

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –582 –591

 – bidrag 0 0

summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
–582

 
–591

summa 52 733 50 491

Uppdelning av årets kapitalförändring se not 12.
Årets kapitalförändring 2014 1 928 tkr har justerats med 2014-års 
resultat från andelar i hel- och delägda företag (201 tkr) och orealiserad 
värdeförändring av fonder hänförlig till tidigare år (113 tkr). Summan 
har förts till Balanserad kapitalförändring 2015.

NoTER TILL AVgIfTER

not 38. Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter

Högskolan har påbörjat en översyn av intäkter och kostnader och 
som följd av det har det ackumulerade underskottet minskat. Arbetet 
fortsätter under 2016.
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Utbildning och forskning 2015 2014 2013 2012 2011

Totalt antal helårsstudenter1 5 813 5 532 5 719 5 869 6 465
Kostnad per helårsstudent 84 83 73 72 67
Totalt antal helårsprestationer1 4 780 4 717 4 939 5 025 5 274
Kostnad per helårsprestation 102 97 84 85 82
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)2 36 30 33 31 12
Totalt antal nyantagna doktorander 6 5 4 8 6
– andel kvinnor 100% 80% 25% 50% 67%
– andel män 0% 20% 75% 50% 33%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 107 101 105 126 113
– andel kvinnor 60% 55% 57% 55% 58%
– andel män 40% 45% 43% 45% 42%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb. 51 55 62 67 67
– andel kvinnor 67% 61% 63% 61% 61%
– andel män 33% 39% 37% 39% 39%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig tid för licentiatexamen 3,6 3,9 2,6 2,6 2,3
Genomsnittlig tid för doktorsexamen 5,7 5,1 6,2 7,1 6,0
Total antal doktorsexamen 23 21 17 13 12
– andel kvinnor 56% 53% 53% 55% 67%
– andel män 44% 47% 47% 45% 33%
Totalt antal licentiatexamen 2 6 5 3 3
– andel kvinnor 100% 40% 40% 100% 33%
– andel män 0% 60% 60% 0% 67%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 310 373 359 304 311
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 416 346 449 495 474
personal

Totalt antal årsarbetskrafter 582 574 582 608 602
– varav andel kvinnor 59% 59% 58% 58% 58%
– varav andel män 41% 41% 42% 42% 42%
Medelantalet anställda 723 714 681 688 697
– varav andel kvinnor 59% 59% 58% 58% 58%
– varav andel män 41% 41% 42% 42% 42%
Totalt antal lärare (årsarb.) 334 327 326 338 324
– varav andel kvinnor 53% 54% 52% 53% 51%
– varav andel män 47% 46% 48% 47% 49%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 180 169 171 155 149
– varav andel kvinnor 46% 46% 46% 44% 43%
– varav andel män 54% 54% 51% 56% 57%
Antal professorer (årsarb.) 31 32 32 31 26
– varav andel kvinnor 34% 32% 24% 25% 29%
– varav andel män 66% 68% 76% 75% 71%
Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 633 615 586 578 591
 utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 492 485 467 470 488
– andel anslag (%) 92% 90% 92% 91% 90%
– andel externa intäkter (%) 8% 10% 8% 9% 10%
 forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 141 130 120 108 102
– andel anslag (%) 42% 43% 45% 49% 51%
– andel externa intäkter (%) 58% 57% 55% 51% 49%
Kostnader totalt (mnkr) 639 613 604 598 597
– andel personal 68% 67% 67% 67% 66%
– andel lokaler 13% 14% 13% 13% 13%
Lokalkostnader3 per kvm (kr) 1 551 1 536 1 519 1 541 1 532
Balansomslutning (mnkr) 248 233 235 244 270
– varav oförbrukade bidrag 42 39 39 34 35
– varav årets kapitalförändring –7 2 –19 –22 –7
– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 50 56 54 73 95
1 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning
2 Exklusive beställd utbildning
3 Enligt resultaträkningen

VäSENTLIgA EKoNoMISKA UPPgIfTER



UNDERSKRIfTER

Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 ger en rättvisande bild av verksamhetens  
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
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