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Inledning

Högskolan i Borås har firat 40 år. Det har föranlett att titta bakåt för att minnas och för att förstå den utveckling som 

varit, men också för att blicka framåt och fundera kring vad som komma kan. Högskolan uppvisar en utveckling som 

inleddes med en utbildningsinstitution vars verksamhet under de första decennierna till och från var ifrågasatt och hotad 

till att i dag vara ett etablerat medelstort lärosäte med omfattande utbildning, nationellt ledande utbildnings- och forsk-

ningsprofiler inom flera områden och med en välutvecklad samverkan med omvärlden. Vi har ett viktigt regionalt uppdrag 

att svara för kompetensförsörjning, men vi är också en allt viktigare nationell och internationell aktör. Vi kan se tillbaka 

på en gynnsam utveckling och har potential och förutsättningar att stärka vår verksamhet för att ytterligare bidra till en 

hållbar samhällsutveckling.

Björn Brorström
Rektor, Högskolan i Borås

Jubileumsåret 2017 har varit speciellt på fler sätt. Det har 
präglats av speciella omvärldsförutsättningar. Fakta baserad 
på vetenskaplig verksamhet har ifrågasatts av makthavare i 
världen och så kallade alternativa fakta har använts för att 
beskriva situationer och motivera ställningstaganden. Det förs 
också en diskussion världen över kring den högre utbild-
ningens relevans i förhållande till arbetsmarknadens behov 
och grundforskningens nödvändighet gentemot tillämpad 
forskning och direkt användbara resultat. För akademin är 
det viktigt att argumentera för betydelsen av nyfikenhetsba-
serad utbildning och forskning och stor självständighet för 
lärosäten. Det är viktigt att redovisa fakta av olika skeenden, 
delta aktivt i samhällsdebatten och verka för hållbarhet och 
genomförande av målen i Agenda 2030. En synnerligen viktig 
händelse under året som gått är #Metoo. Locket har lyfts av 
och oacceptabla maktstrukturer och förhållningssätt blott-
lagts. Nu måste vi alla se till att den ökade öppenheten har 
kommit för att stanna och att målet nolltolerans för trakasse-
rier blir allas verklighet.

2017 har varit granskningarnas år för högskolan. Vi har 
genomfört en medarbetarundersökning som visar på betydel-
sen av insatser inom flera områden för att förbättra förutsätt-
ningarna för våra medarbetare. Vi har låtit externa bedömare 
mycket väl förtrogna med högre utbildning och forskning 
granska vår verksamhet i syfte att få en grund för egen 
bedömning och ställningstagande om den fortsatta utveck-
ling. Granskningen pekar bland annat på att vi behöver 
stärka våra internationella samarbeten, tydliggöra innebörden 
av vår mission Vetenskap för profession och fortsätta utveckla 
universitetskvaliteter men noga analysera kapaciteten och 
möjligheterna att bära fler kompletta akademiska miljöer. Det 
ekonomiska resultatet på -0,8 Mkr förklaras bäst av ambitio-
nen att utveckla och etablera kompletta akademiska miljöer 
med begränsade ekonomiska resurser. Vi har också låtit analy-
sera spridningen av vår forskning och hur förgrenade våra 
lärare och forskares nätverk är. Analysen visar en mycket god 
spridning av resultat och stor regional, nationell och interna-
tionell påverkan och betydelse. 

Högskolan i Borås miljöledningssystem har under 2017 
granskats för fortsatt certifiering. Revisorernas slutsats är att 
vi på ett förtroendegivande sätt upprätthåller miljöarbetet på 
en god nivå. Hållbar utveckling genomsyrar verksamheten 

och ledningssystemet, påpekar revisorerna, är ett utmärkt 
verktyg i styrningen. Vårt miljöledningssystem svarar väl mot 
de krav som den nya standarden för ISO 14001 innebär. Det 
är mycket positivt att vi som en bas för vårt hållbarhetsarbete 
har ett väl fungerande miljöledningssystem. Framför allt 
och av helt avgörande betydelse är att engagemanget för en 
hållbar utveckling över tid ökar bland våra medarbetare och 
studenter. Revisorerna konstaterar också mycket glädjande att 
såväl ledning som intervjuade medarbetare uppvisar ett stort 
engagemang. Revisorerna framhåller också en bra utveckling 
vad gäller kvaliteten på studentuppsatser om hållbar utveck-
ling. 

Universitetskanslersämbetet har under året utvärderat 
lärosätenas arbete med hållbar utveckling i utbildning och 
betyget till och bedömningen av Högskolan i Borås är mycket 
positiv. Vårt viktigaste uppdrag är att förmedla kunskaper 
till våra studenter om hållbar utveckling i en bred bemärkelse 
och vi har goda förutsättningar att lyckas väl. Vi har fog 
för att tala om Högskolan i Borås som ett ledande lärosäte i 
landet vad gäller hållbar utveckling

Det speciella året har inneburit att vi förstärkt grunden för 
högskolan. Vi har identifierat problem och möjligheter. Vi vet 
mycket mer om oss själva och har bra underlag och utgångs-
punkter för bedömingar och ställningstaganden. Vi har ett 
gott utgångsläge, som inte blir sämre av flera positiva besked 
om externa bidrag till vår forskning och till vår forskarut-
bildning under slutet av året. Lika fullt är det ett bekymmer 
att vi har en obalans i ekonomi. Som tidigare nämnt har det 
att göra med höga ambitioner och flera kompletta miljöer, 
men det handlar också om att vi inte, trots ansträngningar 
av skilda slag och goda argument, lyckats få täckning för 
den kostsamma infrastruktur som gäller inom design- och 
teknikområdet.  

Till sist vill jag tacka alla medarbetare för engagemang 
och goda insatser under året, tack till våra viktiga samarbets-
partners och tack till alla studenter, det är för er vi är till. 
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Det finns 27 råd och nämnder vid 

Högskolan i Borås, där det har varit 

44 studentrepresentanter som fört 

fram studenternas talan. I de elva 

campusföreningar som finns, har det 

under 2017 varit cirka 280 studenter 

som engagerat sig. Inom studentkårens 

egen organisation har vi haft cirka 50 

engagerade studenter.



STUDENTERNA 
HAR ORDET
UTBILDNINGSUPPDRAGET

Studentkårens huvuduppgift är att granska högskolans 
verksamhet och arbeta aktivt med kvalitetsutveckling. Under 
året har vi varit med i högskolans kvalitetsarbete och funnits 
representerade vid såväl interna som externa utvärderingar. 
Inför den utvärdering som ska utföras på Högskolan i Borås 
kvalitetssäkringssystem av Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ), har det goda samarbetet mellan Studentkåren i Borås 
och lärosätet fortsatt då studentrepresentationen har visat på 
ett stort inflytande i utvecklingen.

Några viktiga beståndsdelar i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och dess kvalitet, har varit att delta i styrgrupp 
och arbetsgrupper för införande av digital salstentamen. 
Arbetet med digital salstentamen har utvecklats under året 
och under hösten har det arbetats aktivt med att ta fram 
ska- och bör-krav. Studenter har varit representerade i hela 
projektorganisationen och varit delaktiga i flera delprojekt 
såväl som referensgrupp som i styrgruppen.  

Studentkåren har under året varit med i utvecklingen av 
de lärarutbildningar som etablerats vid Högskolan i Skövde 
och har haft studentrepresentation i styrgruppen för projek-
tet. Studentkåren har även varit delaktiga i styrgruppen för 
polisutbildning.

I allmänhet har samarbetet mellan studentkår och lärosäte 
varit iterativ och ett fortsatt utvecklingsarbete har lett till för-
bättringar och ett bättre tillstånd för studenter och anställda 
vid lärosätet.

STUDIESOCIALA UPPDRAGET

Under året har arbetet med styrgruppen för Studentstad 
Borås fortsatt. Under hösten fastställdes tre arbetsområden för 
Studentstad Borås och arbetet med bostäder, arbetsmarknad 
och kultur & nöje kommer att fortskrida 2018. Under det 
gångna året har fokus riktats mot bostäder, den gemensamma 
bostadsportalen som varit under utveckling lanserades inför 
höstterminen. Under året påbörjades en bostadsrapport med 
syftet för att få en överblick över bostadssituationen i Borås, 
arbetet med denna fortskrider och den publiceras i början av 
2018.

Liksom tidigare år har Studentkåren i Borås även under 
2017 genomfört introduktioner vid terminsstarterna. Under 
vårens introduktion välkomnades sjuksköterskor och inter-
nationella studenter, medan höstens introduktion fokuserade 
på hela högskolans verksamhetsområde och vi välkomnade 
uppskattningsvis 1 600 studenter till campus.  

2017 har varit ett år då konceptet med arbetspubar växt, 
under våren och hösten har flera nya områden etablerat möj-
ligheter för studenter att träffa möjliga framtida arbetsgivare 
i en mer avslappnad miljö. Under 2018 hoppas vi fortsätta 
utvecklingen av fler evenemang där kontaktskapande är det 
underliggande syftet.  

ANDRA VIKTIGA HÅLLPUNKTER UNDER ÅRET

Jubileumsåret 2017 har varit ett speciellt år och tillsammans 
firade vi Högskolan i Borås 40 år. Kalaset avslutades med 
en konsert på innergården vid Textile Fashion Center där 
Movits! spelade, vi tackar varmt Gunnar Ivarsson för det 
generösa bidrag som studentkåren fick och som gjorde kon-
serten möjlig. 

Under hösten välkomnade vi vår nya prorektor Jörgen 
Tholin, som vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med. 

När 2017 gick mot sitt slut påbörjade högskolans styrelse 
ett arbete med rekrytering av ny rektor. Studenterna är repre-
senterade i rekryteringsgruppen och detta är ett arbete som 
kommer att fortskrida under 2018. 

Sammantaget var 2017 ett givande och utvecklande år 
för studentkåren med mycket arbete. Under året har vi varit 
delaktiga i flertalet projekt som visar på att Borås siktar mot 
framtiden och har en vilja att satsa på studenterna.
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Elena Pettersson
Ordförande, 
Studentkåren 
i Borås
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2017 – ÅRET I KORTHET

NY MASTERUTBILDNING I DIGITAL HANDEL

Från hösten 2017 kunde den som har en kandidat-
examen i företagsekonomi läsa vidare på den nya 
utbildningen Masterprogram i management av digital 
handel vid Högskolan i Borås. Syftet är att förse 
distanshandelsföretag med stärkt spetskompetens.

HÖGSKOLAN I TOPP I UTVÄRDERING AV ARBETET 

MED HÅLLBAR UTVECKLING

Högskolan i Borås har en väl utvecklad process för 
arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Detta 
omdöme gav Universitetskanslersämbetet, (UKÄ) 
i den utvärdering som presenterades i oktober.

HÖGTEKNOLOGISK MILJÖ KVALITETSSÄKRAR UTBILDNING

På Högskolan i Borås kan sjuksköterskestudenter nu 
utbildas i en högteknologisk och verklighetstrogen 
miljö, där avancerad projicering och simulering ingår. 
Högskolans kliniska träningscentrum invigdes i 
januari och ska bidra till ökad klinisk kompetens.

FÖRSTA HEDERSDOKTORN HAR BRETT TEXTILKUNNANDE

Clare Johnston utnämndes till konstnärlig hedersdoktor 
i textil och mode vid Högskolan i Borås och är därmed 
lärosätets allra första hedersdoktor. Hon har lång och 
bred erfarenhet från det textila fältet, inom design, tryck, 
mode, manufaktur, återförsäljning och undervisning.

KLARTECKEN FÖR LÄRARUTBILDNINGAR I SKÖVDE

Under året blev det klart att Högskolan i Boarås från och 
med vårterminen 2018 bedriver lärarutbildning i Skövde. 
Detta för att bidra till försörjningen av förskollärare och 
grundlärare F-3 i Skaraborg, den enda delregionen i Västra 
Götaland som inte har någon egen lärarutbildning.

FESTLIGT FIRANDE AV HÖGSKOLAN 40 ÅR

Hög stämning – det blev det när högskolan i september 
bjöd in till 40-årsjubileum. 40 år tillbaka i tiden, 
nuläge och 40 år framåt i tiden – under jubileumsdagen 
bjöds det bland annat på samtal kring dåtid, nutid och 
framtid, guidade rundvandringar och fika. Firandet 
avslutades med en välbesökt utomhuskonsert med Movits! 
på Textile Fashion Centers innergård. Samma dag 
uppmärksammades också vävutbildningens 151 år med 
bland annat en utställning med historiskt material. 

”STICKADE MUSKLER” ÖKAR KRAFTEN

Forskare har gett vanligt tyg förmåga att dra ihop sig likt 
muskelfibrer genom att belägga textil med ett elektroaktivt 
material. Teknologin öppnar upp nya möjligheter att designa 
”textila muskler” som exempelvis skulle kunna byggas in 
i kläder och göra det lättare för funktionsnedsatta 
personer att röra sig. 

BORÅS BÄST PÅ ATT TA TILLVARA TJEJERS INNOVATIONER

Genom projektet ”DigiMode – Passion for Fashion” vill 
Högskolan i Borås lyfta fram unga tjejers innovationskraft 
för att forma och utveckla framtidens textil- och 
modeindustri. Projektet kammade hem första pris i 
Innovate Passion, en tävling arrangerad av Vinnova för 
att ta tillvara unga tjejers innovationskraft. 

SYRISK PROFESSOR FICK NYTT LIV I BORÅS

Situationen i krigets Syrien blev så svår att textilforskaren 
Nawar Kadi och hans familj bestämde sig för att försöka
lämna landet. Nawar Kadi arbetade som professor och 
textilforskare vid universitetet i Aleppo. Genom SAR, 
Scholars At Risk, kunde de komma till Borås Nu är 
Nawar Kadi professor vid Textilhögskolan och hela 
familjen har fått ett nytt liv.

Inledning

Året i siffror

2017 2016 2015

Nettoomsättning, Mkr 670,7 636,9 632,9

 – varav externa intäkter 128,3 112,8 121,4

Verksamhetsutfall –0,8 –9,0 –6,5

Myndighetskapital 36,5 35,7 46,2

Antal helårsstudenter (HST) 5 621 5 655 6 026

Antal helårsprestationer (HPR) 4 768 4 775 4 963

Antal avlagda examina 1 645 1 950 2 156

Antal disputationer 8 11 23

Medeltalet anställda1 730 713 694

Antal professorer 54 55 53

Antal egna doktorander 93 68 66

Andel disputerade lärare 57% 55% 55%

1 I tidigare års årsredovisningar redovisades individer med olika befatt-
ningskategorier dubbelt. Från och med 2017 redovisas varje individ endast 
en gång varför uppgifterna 2015-2016 ändrats i jämförelse med tidigare 
årsredovisningar.
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33%A
AV PROFESSORERNA  
2017 VAR KVINNOR.

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Genom 
att utnyttja kunskap och kompetens inom 

klassiska svenska industrier kan trä förädlas 
till närodlad textil. Det ger nya affärsmöjligheter 
för den inhemska industrin i Sverige och skapar 
möjligheter för en hållbarare textilindustri genom 
en rad innovativa lösningar över branschgränser. 

Inom ramen för projektet ”Etablera närodlad 
textil i Sverige – ENTIS” samarbetar Högskolan i 

Borås med Swerea IVF där målet är att möjliggöra 
textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Inledning

95
UTSTÄLLARE PÅ 

ARBETSMARKNADSDAGEN 
STARKDAGEN INNEBAR 

ETT NYTT REKORD.

5    
DOKTORER PROMOVERADES 

VID DEN AKADEMISKA 
HÖGTIDEN I MAJ.

100%
SMART KLÄDD I

PAPPER

41
DISPUTATIONER HAR GENOMFÖRTS VID 

HÖGSKOLAN I BORÅS SEDAN HÖGSKOLAN 
FICK EGNA FORSKARUTBILDNINGS- 

RÄTTIGHETER.

2020
HÖGSKOLAN I BORÅS 

KOORDINERAR 2 HORIZON

PROJEKT



ETT LÄROSÄTE 

MED UNIVERSITETS- 

KVALITETER



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 interna-

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

på den gynnsamma utvecklingen vill Högskolan i Borås successivt tillföra universitetskvaliteter och bidra till att stärka 

lärosätesstrukturen i Västsverige. Detta 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 forsk-
ningen. 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 förhållande till utbildningen. Samtidigt gäller att utbild-
ningen, i absoluta mått, ska öka på sikt.

• Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom 
samtliga områden ska högskolan erbjuda utbildning från 
grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att 
det inom alla områden finns forskningsprogram och välut-
vecklade 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 pro-
fession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett 
ömsesidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och 
ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt 
granska samhällelig utveckling. Problematisering är vår 
styrka. Vi ser teori och praktik som sammanflätade perspek-
tiv som berikar varandra och som tillsammans ger kvalitet i 
utbildning och forskning. Professionernas mångfasetterade 
problem förutsätter ett flervetenskapligt förhållningssätt, där 
det är naturligt att arbeta ämnesöverskridande. I samarbete 
med professionerna identifierar och formulerar vi aktuella 
problemställningar som blir till utmaningar i utbildning 
och forskning. Det är högskolans ansvar att garantera den 
vetenskapliga nivån i partnerskapet med professionen så att 
den motsvarar de höga kvalitetskrav som ska ställas på högre 
utbildning och forskning. Med utgångspunkt från Vetenskap 
för profession understryker vi vikten av internationalisering 
och hållbar utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla 
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 
fyra lärosäten i Sverige bedriver Högskolan i Borås konstnär-
lig utbildning och forskning samt forskarutbildning inom 
det konstnärliga området. Högskolans många utbildningar 
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Inledning

på avancerad nivå utgör en rekryteringsbas för lärosätets fors-
karutbildningar. Flervetenskaplig belysning och ett ämnes-
överskridande 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 verk-
samhet och högskolan fokuserar sina resurser till de mål som 
gäller för utbildning och forskning. För att utbildning och 
forskning ska hålla fortsatt hög kvalitet och ske i ett nära 
samarbete med professionerna ska det vid samtliga akademier 
finnas ett akademiråd med externa ledamöter från relevanta 
professioner samt programråd. Råden, som även har represen-
tation från studenterna, har en rådgivande funktion för aka-
demins 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 drygt  
11 000 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. Textile Fashion Center och Textilhögskolans 
unika maskinpark erbjuder en enastående miljö för utbild-
ning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Textile 
Fashion Center inrymmer även Science Park Borås som är ett 
samverkansprojekt med flera aktörer som Borås Stad, RISE 
och högskolan. 

Science Park Borås är ett paraply för innovation där entre-
prenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och där 
forskningen från institut och högskola kommer till nytta. 

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

KVALITETSARBETE

Högskolans systematiska kvalitetsarbete utgör en integrerad 
del av verksamheten, vilken präglas av ett ständigt pågående 
förbättringsarbete på alla nivåer och inom alla processer. 
Högskolan i Borås följer kontinuerligt UKÄ:s arbete med 
ett nationellt system för kvalitetssäkring av utbildning vid 
svenska lärosäten. Den nationella utvecklingen har inspirerat 
i arbetet med att vidareutveckla högskolans egen modell för 
kvalitetssäkring.

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitets- 
arbetet är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger mellan 
ledning och enheter, nämndernas uppföljningar av nya och 
befintliga utbildningar, samt kurs- och programutvärderingar. 
Under 2017 har en intern granskning av tre utbildningar vid 
högskolan initierats inom ramarna för det beslutade kvali-
tetssystemet för utbildning. I arbetet med denna medverkar 
externa ämnesexperter och arbetslivsrepresentanter. Till detta 
tillkommer arbetet med att förbereda, genomföra och följa 
upp externa granskningar. 

EXTERNA GRANSKNINGAR

Under 2017 har UKÄ avslutat en granskning av forskarut-
bildningen i textil materialteknik samt en tematisk gransk-

Högskolan i Borås har i all sin verksamhet ett ständigt fokus på kvalitet och kvalitetsutveck-

ling. I centrum för kvalitetsarbetet står högskolans kvalitetsarbetspolicy samt en ny lokal 

sexårig utvärderingscykel för kvalitetssäkring av alla högskolans utbildningar. Den första utbild-

ningsgranskningen i enlighet med den nya modellen har påbörjats under 2017 samtidigt som 

ett antal externa granskningar har genomförts.

KVALITET

ning av svenska lärosätens arbete med hållbar utveckling. 
Forskarutbildningen i textil materialteknik bedömdes ha 
vissa brister och arbetet med att åtgärda av UKÄ identifierade 
svagheter kommer att påbörjas under januari 2018. Utfallet 
av den tematiska granskningen av arbetet med hållbar utveck-
ling resulterade i omdömet väl godkänt.

STUDENTBAROMETER OCH ALUMNSTUDIE

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av 
studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som 
efter utbildningstiden. Som ett led i det kontinuerliga kvali-
tetsarbetet genomför högskolan därför årligen en student- 
barometer bland nuvarande studenter, samt en alumnunder- 
sökning bland tidigare studenter. Resultatet av undersök-
ningarna går att använda i det kontinuerliga arbetet med att 
förbättra utbildningarnas kvalitet. Nöjdhetsindexet visar på 
ett något lägre värde för 2017 års barometer jämfört med 
föregående års. Däremot visar årets studie på en minskning av 
såväl upplevd diskriminering som upplevda trakasserier. 

Alumnundersökningen för 2017 visar på ett fortsatt högt 
förtroende för Högskolan i Borås från tidigare studenter som 
överlag är mycket nöjda med den utbildning de genomgått. 
Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de 
krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras 
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hur rummet kan användas. Vidare koordinerar sektionen ett 
Erasmus+ projekt, ett strategiskt partnerskap för högskolan, 
som syftar till att utveckla en web-baserad undervisnings-
modul för masterstudenter inom Textile Engineering. Vidare 
ansvarar PUF för Nätverket för flexibelt lärande – ett hög- 
skoleövergripande nätverk som sedan 2014 årligen genomfört 
tre träffar per termin där cirka tio deltagare från samtliga 
akademier aktivt medverkar för att utveckla den digitala 
kompetensen vid lärosätet.

Kontinuerliga och relevanta högskolepedagogiska utbild-
ningar väl förankrade i forskning och i den lokala kontexten 
är av avgörande betydelse för att säkerställa utveckling av 
pedagogisk kompetens. Förutom den behörighetsgivande 
grundutbildningen i högskolepedagogik erbjuds från och 
med 2017 också en introducerande kurs i undervisning och 
lärande på engelska för högskolans doktorander. Därutöver 
ges en docentmeriterande handledarutbildning för forskar-
handledare. Vidare erbjuds en mängd andra poänggivande 
kurser på avancerad nivå. Under 2017 examinerades 43 
medarbetar i de olika poänggivande kurserna och 13 i den 
docentmeriterande utbildningen.

Utöver ovanstående utbildningar erbjuder Sektionen för 
pedagogisk utveckling och forskning ett brett utbud av olika 
workshopar och seminarier samt enskild konsultation kring 
pedagogisk utveckling för lärare och kurslag vid Högskolan i 
Borås. För att utveckla specifika undervisningsprojekt utlyses 
årligen pedagogiska utvecklingsmedel. Under 2017 beviljades 
fem ansökningar medel samt stöd av PUF i form av följeforsk-
ning och som kritisk dialogpartner.

nuvarande arbetsuppgifter ställer samt deras bedömning av 
utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över 
tid och lärosätet ges utifrån dessa möjligheter till kvalitativa 
förbättringsåtgärder.

STUDENTINFLYTANDE

Studentkåren i Borås är den studentsammanslutning som vid 
Högskolan i Borås haft fortsatt ställning som studentkår vid 
lärosätet under 2017. Studentkårens huvudsakliga uppgift 
är att bevaka och medverka i utvecklingen av högskolans 
utbildningar och forskning samt att ge goda förutsättningar 
för studier vid Högskolan i Borås. Studentkåren i Borås har 
under året varit representerade i samtliga beslutande och 
beredande organ vid högskolan. Bland annat deltar student- 
representanter aktivt i de under 2017 uppstartade lokala 
utbildningsutvärderingarna.

Efter kårobligatoriets avskaffande har Högskolan i Borås 
ett tydligare ansvar för studiesociala frågor såsom information 
till studenter, mottagande av studenter och arbetsmarknads-
kontakter under studietiden. För att bibehålla och vidare-
utveckla studentinflytandet har högskolan i dessa frågor ett 
avtalat samarbete med Studentkåren i Borås.

PEDAGOGISK UTVECKLING 

För att möjliggöra Högskolan i Borås mål om att sätta stu-
dentens lärande i centrum arbetar högskolan strategiskt med 
pedagogisk utveckling. Inom ramen för Sektionen för peda-
gogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuds all undervi-
sande personal vid högskolan olika former av utbildningsin-
satser och pedagogiskt stöd. Detta genomförs i samverkan 
med akademier och verksamhetsstödet. Under 2017 har till 
exempel samarbetet kring digitala examinationer samt Active 
Learning Classrooms (ALC) intensifierats. Ett ALC-rum har 
färdigställts och undervisande personal erbjuds utbildning i 
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HÅLLBAR  UTVECKLING

EN VERKSAMHET PRÄGLAD AV HÅLLBAR UTVECKLING

Högskolan verkar i enlighet med policyn om att hållbar 
utveckling präglar utbildning, forskning och verksamhets-
stöd. Miljöledningsarbetet blev år 2017 återigen högt rankat 
av Naturvårdsverket. Miljöledningssystemet har under året 
omcertifierats enligt den nya versionen av ISO14001, med 
goda vitsord från externa revisorer gällande resultatet av det 
systematiska hållbarhetsarbetet. Förankringen i verksamheten 
och det stora och ökande engagemanget hos medarbetare 
lyftes särskilt fram av revisorerna. Dessa framhöll också en 
bra utveckling gällande kvaliteten på studentuppsatser inom 
hållbar utveckling. Universitetskanslersämbetets utvärdering 
av lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen visade att Högskolan i Borås är en av de ledande 
inom området. Högskolan har kommit långt gällande 
integrationen i utbildningen, och har en ändamålsenlig  
kvalitativ ansats i arbetet. Högskolan uppfattas som en god 
förebild inom området bland lärosäten och myndigheter.  

Målen inom hållbar utveckling för målperioden 
2017–2019 är indelade i fyra områden; utbildning, forsk-
ning, samverkan  och campus. Måluppfyllelsen 2017 har 
varit mycket god, den mäts dels med stöd av  kvantitativa 
resultatmått, dels genom en kvalitativ uppföljning.

Högskolan har nu 36 diplomerade HU-kurser och med 
stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har stipendier delats ut 
till såväl examensarbeten som utvecklingsprojekt där hållbar 
utveckling står i centrum. Inom flera av högskolans priori-
terade forskningsområden är hållbar utveckling en självklar 
utgångspunkt och avgörande referensram. Högskolan i 
Borås förhåller sig aktivt till de stora samhällsutmaningar 
som Agenda 2030 vill möta, vilket ställt krav på strategiska 
prioriteringar och åtgärder inom den akademiska verksam-
heten. Ett ökat fokus på helhet och flervetenskaplighet i syfte 
att belysa komplexa samhällsutmaningar är ett led i detta. 
Högskolan har också fortsatt aktivt verkat för ett hållbart 

Det framgångsrika strategiska och systematiska hållbarhetsarbetet är i linje med högskolans 

mål att vara ”den hållbara högskolan”. Arbetet omfattar alla verksamhetens delar och ett hel-

hetsperspektiv på hållbar utveckling (HU) anläggs, det vill säga det inkluderar miljö och klimat 

samt sociala och ekonomiska aspekter i överensstämmelse med FN:s globala mål. Internationell 

samverkan och jämställdhet har under året lyfts fram som betydelsefulla inslag i arbetet.

campus, såväl vad gäller värdegrundsarbete och jämställdhet 
bland medarbetare och studenter som en minskning av den 
direkta miljöpåverkan. Här har också studenter varit ett starkt 
stöd bland annat genom studentföreningen Hållbar student.

UTBILDNING 

Drygt 70 procent av utbildningsprogrammen som ges vid 
högskolan innehåller nu minst en diplomerad kurs med ett 
integrerat perspektiv på HU vilket är en positiv utveckling 
i riktning mot att nå det uppsatta målet att samtliga utbild- 
ningsprogram ska innehålla en diplomerad kurs vid 2019- 
års utgång. Antalet examensarbeten med ett integrerat 
HU-perspektiv har ökat markant vilket visar att HU- 
integrationen fått ett tydligt genomslag i utbildningen. Detta 
bekräftas också av den årligen genomförda studentbarome-
tern. Antal utbildningsprogram som innehåller ett introduk-
tionsmoment om HU, i syfte att stödja en progression inom 
området, och antal lärare som genomgått utbildning inom 
området har också ökat, men i långsammare takt än planerat. 

En högskoleövergripande kurs, "Forskningsperspektiv 
på hållbar utveckling", har tagits fram under året i syfte 
att integreras i högskolans forskarutbildningar.

FORSKNING OCH SAMVERKAN 

Högskolans inrapporterade publikationer behandlar i ökad 
utsträckning hållbar utveckling i relation till ämne, vilket 
bland annat speglas i ett ökat antal vetenskapligt granskade 
publikationer som anger hållbar utveckling som nyckelord. 
Högskolans publikationsdatabas visar att drygt 32 procent 
av publikationerna innehåller begreppet hållbar utveckling 
i rubrik, abstract eller nyckelord. 

Flervetenskaplig forskning med relevans för hållbar 
utveckling, i nationell och internationell samverkan med 
skilda samhällsaktörer, har ökat i omfattning. Högskolan 
har under året medverkat i 14 forskningsansökningar med 

Kvalitet
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en flervetenskaplig ansats till Horizon 2020. Tre av dessa har 
beviljats EU-medel; en med högskolan som koordinator och 
två med högskolan som samarbetspartners. SUITCEYES 
är det projekt som koordineras av högskolan och det leds 
av forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap 
men involverar även forskare från Smart Textiles. Projektet 
behandlar  utveckling av textila material och kläder, som med 
hjälp av elektroniska signaler ska underlätta för dövblinda att 
orientera sig i omgivningen. Ytterligare ett projekt som bevil-
jats EU-medel är Fashion Big Data Business Model - inom 
området Styrning av textila värdekedjor. Projektets syfte är att 
bidra till textilindustrins nationella och internationella kon-
kurrenskraft och dess förmåga att producera hållbart värde.

Projektet Konfektion 4.0, syftar till att främja integration 
av nyanlända som har en bakgrund inom textilindustrin. 
Projektet involverar många olika samhällsaktörer och projek-
tet har beviljats medel av Europeiska Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden. Utmaningen i att inkludera nyanlända i 
en hållbar samhällsutveckling var också en fråga som diskute-
rades vid ett av högskolan anordnat seminarium på Vinnovas 
kontor i Bryssel under hösten. Forskare från olika discipli-
ner från tre av högskolans centrumbildningar presenterade 
forskning inom kulturpolitik, välfärdsstudier och hållbart 
samhällsbyggande.  

Under året genomfördes för tredje gången forsknings-
seminariet Research on Sustainability. Temat var Global 
Challenges for Sustainable Professions. Syftet med seminariet 
var att över ämnesgränser diskutera utmaningar, perspektiv, 
trender och resultat avseende en hållbar utveckling i relation 
till ämnen, forskningsområden och professioner. Högskolan 
arrangerade också under hösten, för andra året i rad, ett 
seminarium på temat hållbar regional utveckling. Externa 
aktörer inbjöds att delta i ett samtal om hur organisationer 
kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål och målet om 
ett fossiloberoende Västra Götaland uppnås.                                                                                

Ytterligare ett exempel på framgångsrik samverkan är hög-
skolans starka engagemang inom Västra Götalandsregionen, 
med ett gemensamt syfte att bidra till regionens vision om 
en cirkulär och klimatsmart samhällsutveckling. Högskolan 
har genom Science Park Borås, fått ett samordningsansvar 
för satsningarna Förnybara produkter och tjänster och för 
Design för hållbar livsstil och EU-projektet Body & Space 
– DO-tank center. Det senare handlar om att utveckla en 
plattform för cirkulärt mode och hållbara miljöer. 

CAMPUS – KLIMATPÅVERKAN OCH RESURSANVÄNDNING

Den totala energiförbrukningen, såväl som energiförbruk-
ningen per kvadratmeter har minskat under året. Ett kontinu-
erligt samarbete med ägarna till högskolans fastigheter är 
av stor betydelse för den gynnsamma utvecklingen, liksom 
ett fortsatt arbete med att installera energieffektiv belysning 
och ställa krav på energieffektiv utrustning vid upphandling 
och inköp. Som ett led i förbättringsarbetet har högskolan 
i samarbete med fastighetsägarna under året installerat 
solcellspaneler på en av byggnaderna. Dessa kommer att börja 
användas under 2018.

Utvecklingen är fortsatt mycket positiv vad gäller miljöpå-
verkan av tjänsteresor. En minskning har skett av det totala 
koldioxidutsläppet främst från långa respektive korta flygresor 
och resande med bil. Även inom övriga områden av  hållbar-
hetsarbetet på campus syns en positiv utveckling där bland 
annat mängden brännbart avfall och mängden förbrukat 
papper har minskat. Ökade externa krav på hur miljöaspekter 
ska beaktas ur ett livscykelperspektiv vid upphandling har 
bidragit till en kunskapsutveckling inom området samt en 
konkretisering i högskolans under året omfattande upphand-
ling av lokalvård.

Tjänsteresor och övriga transporter kg CO2 per årsarbetskraft

2017 2016 2015

Flygresor under 50 mil 40,2 60,8 66,2

Flygresor över 50 mil 280,5 407,4 446,3

Bilresor 57,1 65,6 62,0

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

Totalt 377,8 533,8 574,5

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

Energianvändning1 kwh/m2

2017 2016 2015

Verksamhetsel 38,5 39,2 37,3

Övrig energianvändning 76,5 78,8 74,7

Totalt 115,0 118,0 112,0
1Förändrad beräkningsmodell fr.o.m 2017: Under 2017 har beräkningsmodellen för energiförbruk-
ning förfinats genom att man tar hänsyn till samtliga byggnaders klimatkorrigerade värden samt 
dess bruksarea (BRA) i stället för lokalyta (LOA) som tidigare. Detta medför att en jämförelse med 
tidigare årsredovisningar blir missvisande. Tabellen ovan presenterar omräknade värden fr.o.m 2015 
och framåt.

Källa: Akademiska Hus, Kanico

Kvalitet
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Louise Linderoth tog sin kandidatexamen från 

modedesignutbildningen våren 2017. Hennes 

examenskollektion Have a seat som har visats på 

catwalken under EXIT17, Stockholm Fashion Week 

och London Fashion Week har uppmärksammats av 

både nationell och internationell press, och har 

hyllats av bland annat Vogue.
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Högskolan i Borås har under året fördjupat arbetet med 
internationalisering och internationalisering på hemmaplan. 
Hållbar utveckling, lika villkor och breddat deltagande är 
andra aspekter som har betydelse för internationaliseringsar-
betet. I redovisningen nedan ges ett axplock av de aktiviteter 
vilka utgör högskolans internationalisering under ett år då 
händelser i vår omvärld fortsatt tydligt visat hur det globala 
påverkar det lokala.

STUDENTENS LÄRANDE I CENTRUM

Internationellt utbyte är viktigt för Högskolan i Borås och 
vi arbetar aktivt med att främja utresandemöjligheter av hög 
kvalitet för studenter och lärare. Ett nogsamt tillvaratagande 
av internationella erfarenheter – forskares, lärares, studen-
ters – bidrar både till lärande och forskning och högskolans 
utveckling över lag. Det är positivt att kunna konstatera 
att högskolan under 2017 fortsatt hade en god mobilitet 
bland studenterna. Det finns ett oförändrat antal utresande 
utbytesstudenter jämfört med 2016, och antalet inresande 
studenter har minskat något under året. På ett övergripande 
plan återspeglar detta högskolans genomgripande genomgång 
av partnersamarbeten samt att resurser under året koncentre-
rats på vidareutvecklingen av arbetssätt inom internationali-
sering. Det oförändrade antalet utresande studenter beror mer 
specifikt på ett minskat antal stipendier, såsom Minor Field 
Studies och Linnaeus-Palme. Även antalet praktikplatser 
utomlands var under 2017 färre. 

En av förklaringarna till att färre internationella studen-
ter antagits, är högskolans högre krav på engelskanivå, samt 
en utökad kontroll på behörigheter. Förväntningarna är att 
detta ökade kvalitetskrav kommer att ha en positiv effekt 
på genomströmningen, liksom för kvaliteten i vistelsen vid 
Högskolan i Borås.

INTERNATIONELLT UTBYTE

Andelen kvinnor i utbytena speglar fördelningen generellt 
bland studenter på högskolan, men det finns fortfarande 
skillnader mellan program. Studenter med företagsekonomi 
och textilt management som huvudämne åker i högre grad på 
utbytestermin, vilket återspeglar nationella förhållanden vad 
gäller den relativt stora andel studenter som vistats utomlands 
bland ekonomer. Tabellen illustrerar antalet utbytesstudenter 
och inte programstudenter, vilka antas till högskolans engelsk- 
språkiga utbildningar.

Lärarutbyten är en central del av internationaliseringen 
och den äger bland annat rum inom ramen för Erasmus+ 
och Linnaeus-Palmesamarbeten, vilka högskolan har med 
universitet ibland annat Uganda och Indonesien. Lärare och 
forskare ingår även i internationella nätverk, där utbyten sker 
inom ramen för forskningsprojekt och konferenser. 

FÖRHÅLLANDET GLOBALT – LOKALT

Högskolan i Borås arbetar medvetet med att ta tillvara på 
utresande och inresta internationella studenters och medar-
betares erfarenheter. Detta för att förbättra möjligheterna för  
internationalisering hemma, det vill säga med att integrera 
internationell erfarenhet och interkulturella dimensioner i 
lärande och arbetsmiljö. Högskolan arrangerar i linje med 
detta även en årligt återkommande internationell vecka, som 
erbjuder mötesplatser och information kring internationalise-
ring för såväl studenter som personal. 

Högskolan i Boras ökade under 2017 sina insatser i 
Invandrarakademin, som stödjer utländska akademikers 
möjligheter till vidareutbildning och med att komma in på 
arbetsmarknaden. Invandrarakademin spelar en central roll i 

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

integrerad del i arbetet för uppfyllandet av högskolans mål och visioner. Därmed bidrar 

internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Borås till att sätta studenternas lärande i 

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

akademiska miljöer.

Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2017 2016 2015

Inresande studenter 176 210 237

– andel kvinnor 72% 73% 70%

– andel män 28% 27% 30%

Utresande studenter 220 220 245

– andel kvinnor 80% 84% 82%

– andel män 20% 16% 18%
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tre projekt som fick finansiering under 2017. Ett av dessa har 
nyanlända akademiker som målgrupp. Högskolan i Borås 
ingår också i Scholars at Risk, ett internationellt nätverk av 
lärosäten som främjar den akademiska friheten runt om i värl-
den, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan 
vara verksamma i sina hemländer.

INTERNATIONELLT ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR

Högskolan i Borås har ett antal unika utbildningar inom 
digtala bibliotek, resursåtervinning samt textil och mode, 
vilka attraherar studenter från hela världen. Även 2017 
ligger masterutbildningarna i textilt management i topp, 
med sökande från främst Indien, Bangladesh och Tyskland. 
Under 2017 infördes nya antagningsregler för programmen. 
Dessutom utvecklades och provades ett nytt verktyg med 
ett ”self assessment test” för att underlätta vid internationell 
rekrytering från länder där högskolan inte har möjlighet att 
kräva engelska språktest. Erfarenheterna från den förbättrade 
antagningsprocessen är goda. 

Under 2017 disputerade de första doktoranderna i det 
internationella SMDTex- projektet där doktoranderna spen-
derar 1,5 år vardera vid två olika europeiska universitet, för att 
sedan avsluta det fjärde och sista året på Soochow University, 
Suzhou, Kina. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN

I andra avsnitt i årsredovisningen framgår hur internationell 
samverkan med andra lärosäten och organisationer inom 
till exempel EU:s Horizon 2020 bidrar till att öka Hög- 
skolan i Borås forskningsvolym. Ett exempel är Fashion Big 
Data Business Model, där Högskolan i Borås bedriver 
forskning tillsammans med universitet i bland annat 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Högskolan har samtidigt tre samarbeten inom ramen 
för Sidas (Styrelsen för internationellt utvecklingssamar-
bete) forskningsprogram Research Training Partnership 
Programme. Samarbetena förväntas stärka forskningskapa-
citeten vid lärosätena i partnerländerna samtidigt som nya 
forskningsfält och erfarenheter utvecklas vid Högskolan 

i Borås. Nytt från slutet av 2017 var samarbetet med 
Universidade Eduardo Mondlane i Mocambique och dess 
universitetsbibliotek. Bibliotekshögskolan och biblioteket 
samverkar i detta projekt, i vilket även Blekinge Tekniska 
Högskola är engagerat. Partnerlärosäten finns också sedan 
tidigare i Uganda och Rwanda. 

Framtagandet av moduler och verktyg för antagande av 
studenter till masterprogrammet inom textile management 
engineering är ett av resultaten av ett Erasmus+ strategiskt 
partnerskapsprojekt, vilket högskolan koordinerar.

INTERNATIONELL SAMPUBLICERING

Samarbete med forskare från utländska lärosäten, forsk-
ningsinstitut och företag är viktiga instrument i mötet med 
globala utmaningar. Orsaker och lösningar till dessa finns 
ofta i lokala eller nationella kontexter, och kan därför variera 
mellan länder. Därför är det glädjande att flera av högskolans 
publikationer har medförfattare från andra länder, och att 
både antal och procent ökar, enligt data från Web of Science 
och Scopus. Enligt Scopus publicerade Högskolan i Borås till 
exempel 195 peer-reviewed bidrag 2017 (jämfört med 147 hos 
Web of Science), av vilka 83 (43 procent) var sampublicerade 
med medförfattare från andra länder.

Kvalitet
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RAMEN FÖR ETT UTBYTESPROGRAM 2017.
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Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Det övergripande målet är att 

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

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

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

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

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

teten i såväl forskning som undervisning.

LIKA VILLKOR

Området lika villkor planeras och samordnas genom rektors 
samordnare för lika villkor. Samordnaren bevakar, initierar  
och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor som 
rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete med student- 
ombudsman, samordnare för studenter med funktions- 
nedsättning, samordnaren för hållbar utveckling, HR- 
avdelningen samt studentkåren. Högskolan har utöver den 
centrala samordnaren tre akademisamordnare vilka har till 
uppgift att samordna arbetet på akademinivå. Utöver samord-
narfunktionerna finns en arbetsgrupp som sammanträder en 
gång i månaden. 

Som en följd av ändringar i Diskrimineringslagen 1 janu-
ari 2017 har det systematiska arbetet setts över och anpassats 
i enlighet med de nya krav på arbetssätt och dokumentation 
som beskrivs i lagtexten. Arbetet har resulterat i en tydligare 
struktur av arbetet med likabehandling av studenter, dels på 
central nivå, dels på lokal nivå. Föregående års handlingspla-
ner har ersatts med en beskrivning av de åtgärder som görs 
fortlöpande samt de åtgärder som planeras särskilt under året. 
I det arbetet som rör anställda integreras lika villkorsfrågorna 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under hösten 2017 påbörjades en revidering av handlägg-

ningsrutiner och riktlinjer angående trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling av studenter 
respektive anställda. 

VÄRDEGRUNDSARBETE

Högskolan i Borås värdegrund vilar på de grundläggande 
principerna i den statliga värdegrunden i harmoni med 
kärnvärden och konkreta handlingar för att främja en hållbar 
utveckling. 

Det värdegrundsarbete som påbörjades 2015 har under 
2017 följts upp och en gemensam träff riktad till samtliga 
medarbetare på högskolan har genomförts. Värdegrunds- 
arbetet är en pågående process på olika nivåer och är en del 
av arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och övriga 
trakasserier samt kränkande särbehandling.  

LIKABEHANDLING OCH TILLGÄNGLIGHET

Högskolan i Borås bedriver ett systematiskt arbete med 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under 
2017 har interna kurser genomförts för chefer och medarbe-
tare för att säkerhetsställa att studenter med särskilt pedago-
giskt stöd ska bemötas likvärdigt. 
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Utbildningsinsatser för undervisande personal är ytterli-
gare ett sätt att arbeta med likabehandling. I den högskole- 
pedagogiska grundkursen, vilken är obligatorisk för alla 
nyanställda lärare, ingår normkritisk pedagogik, studentbe-
mötande och tillgänglighetsfrågor med diskrimineringslags-
stiftningen som grund. Högskolan erbjuder även kurser och 
workshoppar i normkritisk pedagogik och i att undervisa 
tillgängligt.

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

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska stärka 
arbetet för kvinnors och mäns lika rättigheter och lika möjlig-
heter att arbeta i och/eller bedriva studier i högre utbildning 
genom att använda jämställdhetsintegrering som strategi. 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsper-
spektiv ska införlivas i alla beslut och i alla led av processer 
i hela verksamheten. Högskolan i Borås har, i enlighet med 
ovanstående, under 2017 fastställt en handlingsplan för jäm-
ställdhetsintegrering. Utöver handlingsplanen har högskolan 
beslutat att jämställdhetsintegrering är ett av fokusområdena i 
högskolans verksamhetsplan 2018-2020. 

Handlingsplanen är det styrdokument som ligger till 
grund för jämställdhetsintegeringsarbetet. Planen beskriver 
det arbete som akademier och Verksamhetsstöd har att utföra 
i ordinarie verksamhet och som ska skrivas fram i respektive 
enhets verksamhetsplan. Handlingsplanens innehåll, till-
sammans med exempel på konkreta åtgärder, har diskuterats 
under året i olika arbetsgrupper och råd samt i två stormöten 
där all personal var inbjuden. Arbetet med jämställdhetsinte-
grering leds av en styrgrupp där rektor är ordförande. I styr-
gruppen ingår fackliga representanter och studentrepresentant 
utöver andra nyckelpersoner.

Högskolan i Borås har valt att fokusera två utvecklings-
områden: ”Könsbundna studieval” och ”Karriärvägar”. 
De kvinnliga studenterna är i majoritet på högskolan och 
utbildningsvalen, sett till alla utbildningsprogram, är i hög 
grad könsbundna. De könsbundna studievalen avspeglar sig 
även i personalsammansättningen. Till exempel undervisar 
fler kvinnor än män på lärarprogrammen, och tvärtom på 
ingenjörsprogrammen. 

Det är svårt att utifrån högskolans förutsättningar för-
ändra studievalen kortsiktigt då normer som påverkar val av 
yrke och utbildning ofta grundas i tidig ålder. För att långsik-
tigt förändra könsmönstret i utbildningsvalen finns däremot 
större möjligheter genom att i utbildningarnas innehåll och 
genomförande försöka påverka och förändra samhälleliga 
normer och värderingar. I handlingsplanen och i det arbete 
som planeras och pågår, har därför högskolan valt att dels se 
över och utveckla processer som berör rekrytering av studen-

ter, dels genomlysa och utveckla utbildningsprogrammens 
innehåll och form.  

I de processer som rör rekrytering har konkreta åtgärder 
genomförts under året. Riktlinjer, i form av en handbok, där 
jämställt och normkritiskt språk samt bildspråk förklaras 
och exemplifieras har utarbetats. I arbetet med att utveckla 
utbildningarnas form och innehåll har ett arbete påbörjats i 
samverkan med Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Tre pilotutbildningar ska genomlysas utifrån ett jämställd-
hets- och  genusperspektiv. Pilotprojekten ska sedan ligga till 
grund för ett utvecklingsarbete och återkommande gransk-
ningar av samtliga utbildningsprogram, integrerat i ordinarie 
i kvalitetsarbete. Utöver dessa åtgärder planeras högskole-
pedagogiska insatser för undervisande personal med tema 
jämställdhetsintegrering i praktiken.

Området karriärvägar syftar bland annat till att öka 
andelen kvinnliga professorer, och målet är att alla yrken ska 
vara jämställda, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kvinnor 
och män ska ha samma möjlighet att meritera sig, oavsett 
karriärväg. 

Sett till samtliga anställda är kvinnorna i majoritet vid 
Högskolan i Borås (61 procent).  Den undervisande per-
sonalen är som helhet jämställd, men det finns skillnader 
mellan olika lärarkategorier. Andelen kvinnliga professorer 
på högskolan är 33 procent vilket är något högre än nationell 
nivå. I kategorin adjunkter är fördelningen den motsatta då 
kvinnorna utgör 63 procent. Inom övriga yrkegrupper är 
könsfördelningen ojämn och kvinnorna är i majoritet i de 
administrativa yrkena samt inom biblioteksområdet medan 
männen återfinns i stor utsträckning inom de tekniska 
yrkena.

Arbetet med det andra fokusområdet, karriärvägar, har 
påbörjats under hösten 2017. Nyckelpersoner har deltagit i 
tematräffar för bedömning och resursfördelning. Vidare har 
styrgruppen för jämställdhetsintegrering initierat ett arbete 
med att se över och utveckla anställningsordningen, inklusive 
meriteringssystem, vilket ska genomföras under kommande 
år. 

Högskolan i Borås tar årligen fram en kvantitativ kart-
läggning av jämställdheten med hjälp av Nyckeltalsinstitutet, 
vilket resulterar i ett jämställdhetsindex, JÄMIX. 2017-års 
resultat visar bland annat att chefsstrukturen är jämställd 
då andelen kvinnliga chefer motsvarar andelen kvinnliga 
anställda. Högskolans styrelse är jämställd, medan det 
högsta ledningsrådet har en överrepresentation av kvinnor. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har minskat och 
kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning är i stort sett 
jämställd. Långtidssjukfrånvaron är högre för kvinnor, vilket 
speglar samhällsutvecklingen i övrigt. Högskolan genomförde 
den årliga lönekartläggningen 2017 vilken inte påvisade några 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.  

Kvalitet
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Brett deltagande kan uppnås genom exempelvis tillämpning 
av ändamålsenliga pedagogiska metoder, lärares tillgänglig-
het och relevanta examinationsformer. Begreppet deltagande 
kan också knytas till uppgiften att främja hållbar utveckling. 
Högskolan har som lärosäte ett stort ansvar att förklara 
och skapa förståelse för betydelsen av hållbar utveckling. 
Högskolan driver olika aktiviteter inom olika verksamheter 
för att främja breddad rekryteringen och breddat deltagande. 
Ett exempel är utbildningen Invandrarakademien som syftar 
till att underlätta invandrade akademikers etablering på 
arbetsmarknaden genom utbildning på förberedande nivå 
som ger möjligheter att studera vidare eller gå direkt till 
arbetslivet. 

Högskolan i Borås bedriver sedan flera år olika verksam-
heter som syftar till att svara mot olika studentgruppers behov 
av att få sin kompetens bedömd. De flesta ärenden handlar 
om tillgodoräknande av formell kompetens. Utöver detta 
bedriver högskolan förskollärarutbildning som vänder sig till 
barnskötare eller annan personal verksam inom förskolan. 
Genom att validera både reell och formell kompetens samt att 
vissa moment i utbildningen sker på distans tillgängliggörs 
högre utbildning för dessa grupper. 

Kvalitet

BREDDAD REKRYTERING OCH 
BREDDAT DELTAGANDE
Högskolan i Borås ser på breddad rekrytering och breddat deltagande som en självklarhet och detta innefattas i hög-

skolans strategiska, långsiktiga arbete och är en del av lärosätets hållbarhetsprofil. Högskolan ger alla studenter goda 

förutsättningar att uppnå maximal nytta av sina studier på både kort och lång sikt. Breddad rekrytering avser 

samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från 

underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande avser de insatser 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 har även haft en del ärenden rörande tillgodo- 
räknande av reell kompetens på specialistsjuksköterskeutbild-
ningarna med inriktning mot ambulanssjukvård och distrikt-
sköterska. Inom Lärarlyftskurserna och kurserna Svenska 
som andraspråk har validering av reell och formell kompetens 
erbjudits studenterna. 

MIGRANTER OCH NYANLÄNDA

Under 2017 har högskolan genomfört ett antal olika aktivite-
ter inom området migranter och nyanlända, nedan listas ett 
axplock: 

Språk och utbildning för nyanlända
Besök på olika språkcaféer för asylsökande och Borås- 
regionens Etableringscenter (BREC). Besöken fokuserade 
dels information om utbildningen Invandrarakademin, 
dels möjligheten för asylsökande att söka till högskolan och 
information om Online Linguistic Support som ingår i 
Erasmus+ och samordnas av Universiets- och högskolerådet 
(UHR). Högskolan har under året delat ut 32 licenser till 
asylsökande och nyanlända. Ett annat samarbete var med den 
ideella föreningen Individuell Människohjälp som arrange-
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rade kvällsträffar mellan yrkesverksamma och studenterna på 
Invandrarakademin. Detta syftade till att studenterna ska få 
inblick i det svenska arbetslivet och få kontakter. 

Utbildning för nyanlända forskare
Ett ytterligare exempel är ett samverkansprojekt, ”Inclusive 
Internationalization: Fast track for university teachers and 
researchers” med andra lärosäten inom Västra Götalands- 
regionen gällande förberedelse och planering för nyanlända 
forskare som har avbrutit sina forskarstudier. Projektet finan-
sierades av STINT. 

Konfektionsfabrik 4.0 
Under 2016–2017 har högskolan genomfört ett förstudiepro-
jekt med fokus på migration och innovation i samverkan 
med Marketplace Borås, Stiftelsen Proteko, Modeink, Arbets- 
förmedlingen i Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen vid 
Borås Stad, Kanico AB, TEKO samt forskare vid Högskolan 
i Borås. Initiativet finansieras av Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden. Projektets syfte har varit att ta reda på 
förutsättningar för den svenska textilindustrin att ta tillvara 
på migrationens möjligheter. Konfektion 4.0 ses som en väg 
till arbetslivet i Sverige för migranter från tredjeländer med 
någon form av yrkesverksam bakgrund inom skrädderi, indu-
stri- eller konfektionssömnad. 

VALIDERING

I regleringsbrevet för 2016 kom ett utökat uppdrag gällande 
validering där högskolorna åläggs att öka omfattningen av 
validering med individen och samhällsnyttan i fokus. Inför 
2017 fick UHR aviserade medel för en pilotverksamhet och 
har nu uppdraget att samordna valideringsverksamheten för 
högskolesektorn. 

UHR driver ett nationellt valideringsprojekt där speci-
fika medel finns för perioden 2016–2018 i syfte att skapa en 
varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell 
kompetens. Under våren erbjöds universitet och högskolor 
att inkomma med projektansökningar inom ramen för ovan 
nämnda pilotverksamhet. 

30 av landets lärosäten har ansökt och beviljats medel från 
UHR under 2017. Högskolan i Borås är aktiva inom tre olika 
projekt; Valideringsnätverk Väst, Validering inom ingenjörs-
utbildning samt Invandrarakademin 2.0.

VALIDERINGSNÄTVERK VÄST

Valideringsnätverk Väst, bestående av representanter från 
Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola tek-
niska högskola, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, 

Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt Högskolan i 
Jönköping tilldelades under 2017 medel från UHR för att 
driva projekt inom riktlinjer, organisation och roller samt 
validering av studenter med utländsk utbildning utan full-
ständig dokumentation. 

Projektet syftar till att arbeta fram en gemensam modell 
med tillhörande ärendehanteringssystem som alla lärosäten 
kan använda och lärosätena ska ta stöd av varandras bedöm-
ningar för reell kompetens. Målsättningen är att samtliga av 
nätverkets lärosäten ska ha implementerat den gemensamma 
modellen för bedömning av reell kompetens i sina verksam- 
heter. För delprojektet validering av utbildning utan full-
ständig dokumentation är målsättningen att ha principer 
framtagna för bedömning av reell kompetens hos en individ 
som saknar fullständig dokumentation och där det finns en 
enhetlig struktur för hur lärosätena arbetar för att ge besked 
till UHR om den sökandes utbildning. 

INVANDRARAKADEMIN 2.0

Högskolan i Borås eget initiativ inom validering: Validering 
av utländsk utbildning utan fullständig dokumentation 
benämns Invandrarakademin 2.0. Initiativet vänder sig till 
utländska akademiker med avslutad utländsk akademisk 
utbildning som saknar fullständig dokumentation. Syftet är 
att skapa en varaktig struktur för validering av reell kompe-
tens gällande utländska akademiker inom områdena/yrkena 
sjuksköterska, ingenjör, ekonom och bibliotekarie.

Målet med projektet är att utveckla metoder och rutiner 
för bedömning av reell kompetens på Högskolan i Borås 
inom ovan nämnda yrken. Det sker ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen gällande att 
informera om möjligheten, det vill säga att målgruppen har 
möjlighet till att ansöka om bedömning av sin utbildning 
även vid avsaknad av dokumentation.

VALIDERING INOM INGENJÖRSUTBILDNING

Efter Ericssons varsel av anställda i Sverige kallade 
Näringsdepartementet KTH, Chalmers tekniska högskola, 
Linköpings universitet och Högskolan i Borås till dialog på 
ämnet validering. KTH fick uppdraget att leda ett metodut-
vecklingsprojekt för validering inom ingenjörsutbildning i 
samverkan med UHR. Projektet syftar till att arbeta fram 
ett förslag till organisation för validering inom ingenjörsut-
bildning såväl lokalt som för nationell samverkan och således 
skapa en hållbar modell för validering inom ingenjörsutbild-
ningar i Sverige. 
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Skog som blir till papper, som blir till tyg. 

Genom att utnyttja kunskap och kompetens 

inom klassiska svenska industrier kan trä 

förädlas till närodlad textil. Klänningen, 

som har tagits fram av Smart Textiles vid 

Högskolan i Borås inom ramen för Bio- 

Innovation, är skapad av svensk skogs- 

råvara som förädlats till papper som i sin 

tur förvandlats till tyg.
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HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE SAMVERKANSARBETE 

Vinnova utlyste under våren 2017 nya medel för strategiska 
samverkansprojekt. En gemensam utgångspunkt har varit att 
flera lärosäten av olika karaktär ska samarbeta projektvis på 
olika tema. Högskolan i Borås deltar i ett flertal strategiska 
samverkansprojeket med andra lärosäten och koordinerar 
projektet Meritvärde av samverkansskicklighet där Blekinge 
tekniska högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, 
Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds 
universitet, Uppsala universitet, SLU och Södertörns högskola 
ingår. Projektet som startade i slutet av 2017 kommer att pågå 
under två år.

HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE INNOVATIONSARBETE

Stödet för innovation, nyttiggörande och samverkan har fort-
satt utvecklats vid enheten Grants and Innovation Office, vars 
uppgifter även inbegriper att bidra till att öka lärosätets intäk-
ter vad gäller externa forskningsmedel. Stödet har utökats 
under året med finansiering från Västra Götalandsregionen.  
Under året har flera av innovationsaktörerna kopplade till det 
regionala innovationssystemet och högskolan samarbetat för 
att förbereda Innovationsriksdagen som 2018 är förlagd till 
Borås och Textile Fashion Center.

SCIENCE PARK BORÅS

Science Park Borås verksamhet har under 2017 utvecklats 
fortsatt starkt i samklang med de befintliga aktörerna i det 
regionala innovationssystemet. Science Park Borås har tre 
fokusområden som är kopplade till högskolans styrkeområ-
den. En central del utgörs av Smart Textiles som utifrån ett 
regionalt styrkeområde utvecklats till en framgångsrik natio-
nell och internationell mötesplats för akademi och omvärld, 
och som genererar innovationer kring textilier.  

Science Park Borås har en inriktning att bidra till Västra 
Götalands vision om det goda livet och bidra till en cirkulär 
och klimatsmart samhällsutveckling. Science Park Borås 

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

att positionera sig som en partner i Västsverige och nationellt bidrar Högskolan i Borås till att 

vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Högskolan i Borås utgångspunkter för en innova-

tiv miljö är förtroende och relationer mellan olika aktörer: forskare, studenter och entreprenörer 

i kombination med flervetenskaplighet och integration. Exempel på samverkansarenor och 

innovativa miljöer är Science Park Borås med Smart Textiles, Innovationsplattform Borås och 

högskolans centrumbildningar. 

har under 2017 fått ett samordningsansvar för satsningarna 
Förnybara produkter och tjänster samt Design för hållbar 
livsstil inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.  
Flera initiativ med denna riktning har tagit form under 2017 
där bland annat Body & Space – DO-tank center som är ett 
ERUF-projekt (Europeiska regionutvecklingsfonden), som 
handlar om att utveckla en plattform för cirkulärt mode och 
hållbara miljöer under 2018-2020.   

Några andra exempel på projekt vid Science Park Borås är 
bland andra Re:textiles, en fortsatt viktig kunskapsplattform 
för andra projekt inom Science Park Borås inom cirkulär eko-
nomi och Konfektion 4.0 som är ett projekt i samarbete med 
Migrationsverket om nyanlända och möjligheterna till en 
konfektionsfabrik för morgondagens affärer. Ansökan om en 
förlängning och utveckling av projektet inlämnades i decem-
ber med Science Park Borås som huvudsökande med Proteko, 
Arbetsförmedlingen, Inkubatorn i Borås, Marketplace Borås 
och Borås Stad som medsökande.

Ett ytterligare projekt med fokus på mode och mode-
branschens miljöproblem och för att utveckla framtida 
innovationer är DigiMode – Passion for Fashion. Inom ramen 
för projektet har en medtod utvecklats med hackathon och 
samverkan mellan gymnasium, universitet, offentlig sektor 
och näringsliv, som har stor potential att lyckas leverera fram-
tida innovationer med fokus på passion och teknik. Projektet 
vann första pris i Innovate Passion, en tävling som Vinnova 
arrangerar för att ta tillvara unga tjejers innovationskraft. 

INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS

Högskolan i Borås har fortsatt fokuserat delar av inno-
vationsresurserna under 2017 till att delta i det fortsatta 
arbetet och utvecklingen av Innovationsplattform Borås. 
Innovationsplattform Borås är ett projekt inom ett nationellt 
Vinnovafinansierat program för att stödja innovation inom 
den offentliga sektorn. Målet är att skapa en bättre miljö för 
arbetet mot en hållbar stadsutveckling i Borås genom att 
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överbrygga stuprör samt arbeta tvärdisciplinärt, processorien- 
terat och förebyggande. Drivkrafterna för innovation är flera, 
bland annat globaliseringen, utmaningar rörande miljö och 
hållbarhet samt den demografiska utvecklingen där färre 
personer i arbetskraften måste kunna försörja en åldrande 
befolkning.

CENTRUMBILDNINGAR

Vid Högskolan i Borås finns sex centrumbildningar som 
är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande 
samhället. Centrumbildningarna samlar kompetens från flera 
forskningsområden och forskargrupper och skapats i syfte 
att stärka högskolans profil, att öka samverkan och skapa 
bättre förutsättningar att generera externa resurser. De sex 
nuvarande centrumbildningar är: Centrum för arbetsliv och 
vetenskap, Centrum för hållbart samhällsbyggande, Centrum 
för kulturpolitisk forskning, Centrum för välfärdsstudier, 
PreHospen – Centrum för prehospital forskning och SIIR – 
Swedish Institute for Innovative Retailing. 

INFORMATIONSSPRIDNING 

Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt med att sprida 
information om och nyttiggöra forskning i samhället. 
Inom arbetet med att nyttiggöra utbildning och forskning 
har högskolans holdingbolag fortsatt arbetet för att bidra 
till spridning av forskningens resultat och metoder till det 
omgivande samhället genom bolagiseringar baserade på 
forskningsresultat vid Högskolan i Borås. Under 2017 har 
Forskarcaféet vidareutvecklats som en arena för kunskapsut-
byte med allmänheten. Forskningen har synliggjorts under 
nationella och internationella konferenser och mässor, på 
Vetenskapsfestivalen och ForskarFredag samt riksmedia och 
internationellt. Utöver detta arrangeras öppna föreläsningar 
och öppna hus för allmänheten. Högskolan i Borås deltog i 
Almedalen 2017 med fem egna seminarier på den så kallade 
Västsvenska Arenan och genom medverkan på olika sätt i 
seminarier och paneldebatter bidrar högskolan till samhälls-
utvecklingen genom våra styrkeområden inom utbildning och 
forskning. I högskolans skriftserie Vetenskap för profession 
publiceras löpande resultat från pågående och avslutade forsk-
ningsprojekt vid Högskolan i Borås och inlägg i en pågående 
diskussion kring forskningens inriktning och tillämpade 
metoder inom ramen för högskolans tanke kring Vetenskap 
för profession.
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Innovation och samverkan

5
SEMINARIER ARRANGERADES AV 

HÖGSKOLAN I BORÅS PÅ VÄSTSVENSKA 
ARENAN I ALMEDALEN.
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Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet bedrivs i 
dag inom sex områden som svarar mot behov i det omgivande 
samhället och som under den senaste tioårsperioden utveck-
lats 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 publice-
ringsverksamhet skapa kompletta akademiska miljöer i hela 
högskolans utbildningsverk¬samhet. Nuvarande sex områden 
listas nedan, där status avseende examenstillstånd inom den 
tillhörande utbildningsverksamheten anges inom parentes:

• Biblioteks- och informationsvetenskap 
(master- och forskarnivå)

• Handel och IT (masternivå)
• Människan i vården (master- och forskarnivå)
• Pedagogiskt arbete (masternivå)
• Resursåtervinning (master- och forskarnivå)
• Textil och mode (master- och forskarnivå, konstnärlig 

och generell)

Högskolan i Borås har efter granskning av Universitets-
kanslersämbetet hittills erhållit examentillstånd på forskar-
nivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsveten-
skap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och 
mode. Området Textil och mode rymmer såväl generellt som 
konstnärligt tillstånd. Inom området bedrivs nationellt unik 
och internationellt stark forsknings- och utbildningsverk-

samhet 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. I syfte att kunna 
erbjuda kompletta akademiska miljöer prioriterar högsko-
lan att vidareutveckla samtliga områden och intensifiera 
ansträngningarna för att erhålla examenstillstånd på forskar-
nivå inom områdena Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.  

I syfte att ytterligare stärka profilerings- och utvecklings-
arbetet genomförde en extern bedömargrupp under 2017 en 
genomlysning av högskolans verksamhet för att tydliggöra 
Högskolan i Borås huvudsakliga styrkor. Inom ramen för 
arbetet ingick även att identifiera områden som har potential 
att på sikt kan bli styrkeområden i framtiden. Av bedömar-
gruppens slutsatser framgår att Högskolan i Borås är ett läro-
säte som lyckats väl i sitt profileringsarbete och att högskolans 
mål är starkt förankrade i organisationen. Samtidigt kon-
staterade bedömargruppen att såväl vision som mål behöver 
konkretiseras och kontinuerligt utvärderas för att ha effekt för 
högskolans fortsatta utveckling.  

Bedömargruppen påpekade även att högskolan står inför 
utmaningar om lärosätet ska klara av att bedriva forskarut-
bildning inom samtliga områden med de begränsade resurser 
som anslaget för forskning medför. För att lyckas med detta 
föreslår bedömargruppen att högskolan behöver utveckla stra-
tegiska allianser samt fördjupa arbetet med internationalisering. 

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. Flerveten-

skaplig belysning och ett ämnesöverskridande arbetssätt är grundläggande förutsättningar för en sådan inriktning. Samverkan 

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

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. 

Kompletta akademiska miljöer
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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 2017 har utbildningarna inom ämnet fortsatt att 
utvecklas för ytterligare höjd kvalitet och för att fånga upp 
aktuella frågor i samhället. Även forskningen berör viktiga 
samhällsutmaningar kring migration och flyktingmottag-
ande, skola, kulturella och vetenskapliga uttrycksformer, kul-
turarv och informationshantering. Bibliotekshögskolan har 
under året bedrivit flera samarbetsprojekt för utbildning och 
forskning, bland annat tillsammans med partners i Östafrika.  

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Bibliotekshögskolan erbjuder utbildningar på samtliga nivåer 
upp till utbildning på forskarvivå, därtill fortbildningskurser 
och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma. 

Trots det starka arbetsmarknadsläget var förstahandssö-
kande per utbildningsplats fler under 2017 till så gott som alla 
utbildningsprogram. Särskilt stort är intresset för distansut-
bildningarna Bibliotekarie och Webbredaktör samt program 
på avancerad nivå. Under 2017 har Bibliotekshögskolan erbju-
dit fortbildningskurser inom flera områden, till exempel. Det 
samtida barnbiblioteket och Vetenskaplig publicering. 

Kompetensutvecklingen inom området relaterar i stor 
utsträckning och allt tydligare till samhällsgemensamma 
utmaningar som har med hållbar utveckling att göra. 
Bibliotekshögskolans bidrag till högskolans arbete för hållbar 
utveckling har under 2017 tagits vidare, bland annat genom 
att det numera finns HU-diplomerade kurser på samtliga 
utbildningsprogram. Arbetet för att bredda rekryteringen och 
deltagandet i utbildningarna fortsatte under året.

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 en doktorsavhandling: Cloudy 
talks – exploring accounts about cloud computing. Tre nya 
doktorander antogs under året, varav två med projekt inrik-
tade mot läsning och läspraktiker, och en med ett projekt 

inriktat mot kunskapsorganisation.
Runt 25 forskningsseminarier genomfördes med presen- 

tationer av doktorander, seniora forskare och nationella och 
internationella gäster. Dessutom fortsatte en onlinesemi-
narieserie för doktorandpresentationer tillsammans med 
Københavns Universitet och Humboldt-Universität i Berlin. 

FORSKNING

Forskning vid Bibliotekshögskolan bedrivs inom fyra forskar- 
grupper med fokus på Bibliotek, kultur och samhälle, 
Informationspraktiker och Digitala resurser och tjänster samt 
Social Media Studies. 

Under 2017 avslutades ett antal större forskningsprojekt 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det inkluderar 
EU-finansierade Evolving Semantics (PERICLES) som har 
utvecklat metoder för bevarande av digitalt innehåll, och 
DiXiT som berör digitala vetenskapliga utgåvor. Det gäller 
också det av Vetenskapsrådet finansierade projektet med 
inriktning på bokmarknaden under 2000-talet, E-bokens 
framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och 
effekter i det digitala samhället. Det senare projektets forsk-
ningresultat presenterades i Books on Screens: Players in the 
Swedish E-book Market. 

Flera av de under 2017 beviljade forskningsprojekten 
ligger inom Horizon 2020. Det gäller bland annat projek-
tet Big DATA approaches FOR improved monitoring of 
research and innovation performance and assessment of the 
societal IMPACT in the Health, Demographic Change and 
Wellbeing Societal Challenge. Det gäller också ett pro-
jekt med akronymen SUITCEYES (Smart, User-friendly, 
Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields 
Extended Sensosphere). Under året kom också besked om 
att ett project inom ramen för ERC (European Research 
Council) Advanced Grant-projekt som kallas PASSIM – 
Patents as Scientific Information, har beviljats. Under 2017 
har även ett projekt beviljats medel inom ramen för veten-
skapsrådets satsning Att skapa den läsande medborgaren. 
Offentlig debatt och politik 1945–2017. 

Kompletta akademiska miljöer
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Under 2017 fortsatte lärarutbyte inom ramen för 
Linnaeus-Palme partnerskap mellan Bibiliotekshögskolan och 
EASLIS för att öka kunskaper om varandras utbildningar och 
ömsesidigt utbyte utifrån de lokalt och regional förankrade 
kunskapsmiljöerna.  

Forskarutbildningen vittnar om internationalisering även 
på campus vid Bibliotekshögskolan med ett flertal internatio-
nella doktorander. Ett flertal internationella gästforskare har 
under året varit verksamma inom miljön.

Flera av vara forskare har också varit gästforskare utom-
lands, till exempel. vid Universitetet i Sheffield, och vid 
Centre for Science and Technology Studies, Universitetet i 
Leiden. En av våra docenter har under året varit gästforskare 
som försteamanuens i medie- och dokumentationsvetenskap 
vid Institutt for språk og kultur, Tromsö Universitet.

Bibliotekshögskolan var under året fortsatt aktiv inom 
det internationella iSchools-nätverket, genom medverkan 
på iConference som ägde rum i Wuhan, Kina, med Wuhan 
University, School of Information Management som värd, 
och i nära samarbete med de nordiska och europeiska med-
lemmarna i nätverket.  

Bibliotekshögskolan har också under 2017 med-
verkat i genomförandet av det Erasmusfinansierade 
projektet EINFOSE (European Information Science 
Education: Encouraging Mobility and Learning Outcomes 
Harmonization). Projektet syftar till att utveckla en gemen-
sam ram för både behörighetskrav och examensmål för 
utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE

Bibliotekshögskolan har sedan länge en stark koppling till 
professioner inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
Detta har utöver den tidigare redovisade uppdrags- och forsk-
ningsverksamheten, där det förstås också finns tydliga inslag 
av både samverkan och nyttiggörande, tagit sig olika uttryck 
under året. 

Högskolan i Borås deltog också 2017 vid Bokmässan med 
en monter vid Forskartorget. I programmet ingick bland 
annat fyra olika seminarier med fokus på biblioteks- och 
skolfrågor. I ett av seminarierna, Barn, bildning och bibliotek, 
diskuterades bland annat frågor kring hur bibliotekarier kan 
stödja barns och ungas frivilliga lärande genom läsfrämjande 
arbete. I ett annat seminarium, Att synliggöra det osynliga, 
behandlades frågor kring hur skolbiblioteket kan utvecklas 
för ökad medverkan i lärande i skolan. 

Under 2017 har Bibliotekshögskolan deltagit arbetet med 
en antologi som utges i samarbete med Bibliotekstjänst, BTJ, 
som ska innehålla kortare diskussionstexter om biblioteks-
utbildningarnas relation till fältet. Bibliotekshögskolan har 
också deltagit med flera medarbetare i det utredningsarbete 
som under perioden 2017–2018 kommer att bedrivas av 
Kungliga biblioteket rörande öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer. Bibliotekshögskolan har också haft representa-
tion i en rådgivande grupp till Vetenskapsrådets berednings-
utskott för forskningsinfrastruktur (RFI). 

Kompletta akademiska miljöer

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har även 
under 2017 fortsatt sitt samarbete i flera projekt finansierade 
med medel från Västra Götalandsregionen inom området 
informations- och kommunikationsteknik. Ett av projekten i 
detta samarbete, SAREK (Simulation, Ambulance, Research, 
Education, Kinship), har som syfte att forska på, utveckla 
och utbilda alla ingående arbetsuppgifter inom ambulans-
sjukvården. Samarbetet omfattar också projektet PET – Hitta 
vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/
altmetri, tematisk modellering och informationsfusion. 

UPPDRAGSUTBILDNING OCH UPPDRAGSFORSKNING

Bibliotekshögskolan har under 2017 haft uppdragsverksam-
het inom flera olika områden. Efterfrågan på kompetensut-
vecklande insatser har varit stor, och flera fortbildningar har 
genomförts i kommunala verksamheter. Uppdragsforskning 
och utvärderingar är en viktig och växande del av verksam-
heten vid Bibliotekshögskolan.

Projektet Nyanländas inflytande och delaktighet genom 
folkbibliotek är en fortsättning på och fördjupning av tidigare 
inledd forskning och handlar om folkbibliotekens arbete för 
och med nyanlända och flyktingar. För Myndigheten för 
tillgängliga medier genomfördes under året en kunskapsöver-
sikt om användare av tillgängliga medier. Bibliotekshögskolan 
har under året också fortsatt samarbetet med Skolverket 
inom ramen för Läslyftet. Vidare så har utvärderande studier 
av Boken kommer och Dela läslust genomförts. Vidare har 
Bibliotekshögskolan under 2017 deltagit i ytterligare uppdrag 
inom ramen för arbetet med Nationell biblioteksstrategi. 
Uppdraget ska resultera i en studie som ska belysa biblioteka-
rieyrkets roll och förutsättningar i dag, samt hur biblioteks- 
och informationsvetenskap kan bidra till att stärka biblioteka-
rieprofessionen.

INTERNATIONALISERING

Bibliotekshögskolans verksamheter har en stark internationell 
prägel. Detta kommer till uttryck bland annat i internatio-
nella student-, lärar- och forskarutbyten, och internationella 
forskningsprojekt. Den internationella masterutbildningen 
Digital Libraries and Information Services har högt söktryck 
och engagerar internationella studenter med hemvist såväl i 
Sverige som utomlands.  

Under 2017 fortsatte SIDA-samarbetena i Östafrika. 
Inom ramen för det pågående projektet för kompetenshöj-
ning inom universitetsbiblioteken på University of Rwanda 
genomfördes skräddarsydda kurser och forskarutbildning. 
Det tillika Sida-finansierade utvecklingsprojektet tillsam-
mans med East African School of Library and Information 
Science (EASLIS) vid Makerere University i Uganda fortsatte 
med ett antal aktiviteter. Samarbetet inkluderar utveckling 
av EASLIS forskarutbildning, handledning av doktorander 
och gemensamma forskningsprojekt. Under 2017 startade 
ytterligare ett Sida-samarbete, i detta fall med Moçambique: 
Central Library Program: strengthening the capacity to access 
and use of scientific information resources in Mozambique. 



32 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2017

Högskolans forskning inom Handel och IT kännetecknas av 
nära samverkan med näringslivet och en hög andel externfi-
nansierade projekt. Högskolans mål att upprätta kompletta 
miljöer; det vill säga. utbildningar på grundnivå, avancerad 
nivå och utbildning på forskarnivå inom alla ämnesområden, 
innebär att fortsatt miljöbyggande inom Handel och IT är 
prioriterat. I dagsläget finns en god volym och bredd inom 
utbildning på grund- och avancerad nivå, men forskarutbild-
ningstillstånd inom området återstår. Under året har en ansö-
kan till KK-stiftelsen om företagsforskarskola inom digital 
handel, i samarbete med Jönköping University, beviljats.

UTBILDNING 

Utbildningarna inom Handel och IT har sedan flera år 
tillbaka en positiv utveckling med ett gott söktryck och 
mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter. 
Civilekonomprogrammet och utbildningen Event mana-
gement är två av högskolans mest eftertraktade utbild-
ningar. Intresset för högskolans IT-utbildningar är också 
stadigt ökande, där särskilt systemvetarutbildningen 
utmärkt sig med en gynnsam utveckling av söktryck under 
de senaste åren. Inom området utbildas ekonomer, event 
managers, dataekonomer, affärsinformatiker med inrikt-
ning mot internationell marknadsföring och IT, samt 
systemvetare och systemarkitekter, där utbildningarna 
leder till en kandidatexamen i informatik och/eller före-
tagsekonomi. Kandidatutbildningen i systemarkitektur 
har vidareutvecklats under året, där fördjupningskurser 
inom maskininlärning och dataanalys innebär både stärkt 
forskningsanknytning och förhöjd professionsrelevans. 

På avancerad nivå erbjuds magister- och masterutbild-
ningar i informatik och företagsekonomi. Under läsåret 
2016/2017 startade en ny masterutbildning med inriktning 
mot digital handel, vilken utgör ett viktigt komplement 
till det övriga utbudet av ekonomprogram. Utveckling 
av utbildningen har delvis finansierats av KK-stiftelsen 
inom det så kallade Avansprogrammet, där utveckling och 
genomförande präglas av ett starkt samarbete, såväl disci-
plinmässigt mellan företagsekonomi och informatik, som 
med det omgivande näringslivet. Ytterligare initiativ för att 
utveckla områdets utbildning på avancerad nivå har under 
året tagits genom en ansökan till KK-stiftelsen i program-
met Expertkompetens, där syftet är att utveckla utbild-
ning på avancerad nivå i samproduktion med näringsliv. 
Ansökan omfattar utveckling av kurspaket inom informa-
tik och företagsekonomi, med inriktning mot datadriven 

tjänsteutveckling, och anknyter både till pågående forsk-
ningsprojekt och existerande kandidatutbildningar.  

Samtliga program på grundnivå inom Handel och IT 
erbjuder en termins utlandsstudier och det finns ett ökat 
intresse bland studenterna att förlägga en termin av sina 
studier vid något av högskolans partneruniversitet. Högskolan 
har sedan flera år tillbaka ett långsiktigt och nära samarbete 
med två lärosäten i Kina och under år 2017 har möjlig-
heten till internationellt studentutbytet stärkts ytterligare 
genom ett nytt samarbete med ett lärosäte i Thailand. 

FORSKARUTBILDNING  

Högskolan har som målsättning att erhålla forskarutbild-
ningstillstånd inom området Handel och IT. Som ett led 
i dessa strävanden har högskolan under året ansökt till 
KK-stiftelsen och fått beviljat medel för en företagsfors-
karskola inom digital handel, i samarbete med Jönköping 
University. Projektet omfattar 10 industridoktorander, med 
forskarutbildning inom företagsekonomi och informatik 
och med planerad projektstart i mars 2018. Forskarskolan 
kommer att administreras från Högskolan i Borås och ger, 
förutom uppbyggnad av forskarutbildningsmiljön inom 
Handel och IT, även möjligheter till akademisk meritering 
för områdets seniora och juniora forskare, samt skapar en 
arena för samarbete med näringslivet, över ämnes- och 
lärosätesgränser. Inom ramen för projektet är även ytterligare 
gemensamma forskningsansökningar en uttalad målsättning. 

Inom Handel och IT bedrivs för närvarande doktorand- 
verksamheten i samarbete med andra lärosäten, exempelvis 
universiteten i Göteborg, Stockholm och Lund. Sammanlagt 
verkar tio doktorander och forskarstuderande, helt eller delvis 
anställda vid Högskolan i Borås, inom området. En bety-
dande andel av områdets forskare har handledningsuppdrag 
för dessa och fortsatt uppbyggnad av forskarutbildnings-
miljön, exempelvis företagsforskarskola, ger ökade möjlig-
heter till akademisk meritering genom handledarskap. 

FORSKNING 

Högskolans ökade fokus på forskning präglar tydligt verk-
samheten inom Handel och IT. Under det gångna året har det 
framgångsrika samarbetet mellan områdets forskargrupper 
fortsatt, vilket manifesterats både i gemensamma forsk-
ningsansökningar och samförfattade artiklar, exempelvis 
inom IT och Retailing, samt digitala tjänster. 

Inom området finns centrumbildningen Swedish 
Institute for Innovative Retailing (SIIR), med syfte att 

Kompletta akademiska miljöer

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 företagsekonomi och informatik upp till 

masternivå, samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. 
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bidra till innovativ och hållbar handel där handelsaktörer 
och organisationer erbjuds tillgång till 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 flervetenskaplig och nydanande forskningsverksamhet. 
Inom ramen för verksamheten bedrivs uppdragsbaserad 
forskning, forskningsprojekt, utredningar, nationella 
och internationella samverkansprojekt, seminarier och 
föreläsningar. Forskargruppen Handelsgruppen samlar 
de forskare i företagsekonomi som har handel som 
primärt forskningsfokus. Under året har en ansökan till 
Handelsrådet för projektet Framgångsdrivande internationella 
tillväxtstrategier för E-handelsföretag, gått vidare till 
slutbedömning. Flertalet seminarier har arrangerats inom 
ramen för forskargruppen där också internationella 
gästforskare deltagit. Handelsgruppens forskare har under 
året deltagit i olika internationella forskningskonferenser, 
publicerat forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och 
producerat annan litteratur. 

Forskargruppen Sustainable Consumption Research 
Group är tvärvetenskaplig och fokuserar på forskning kring 
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av håll- 
barhet. Flera externfinansierade projekt bedrivs inom 
gruppen, bland annat. om marknadsorientering av konst- 
museer och patientinvolvering ur ett medarbetar-perspektiv. 
I forskargruppen bedrivs också doktorandprojekt om 
konsumtion och mobilitet och om innovativa och energi- 
effektiviserande åtgärder i livsmedelsbutiker. Forskargruppen 
har under året fokuserat på publicering av forskningsartiklar, 
bokkapitel och den första svenska läroboken i ämnet 
konsumentbeteende. 

Forskargruppen SOL – Styrning, Organisering och 
Ledning samlar mångdisciplinär managementforskning 
i syfte att undersöka olika aspekter av hur organisering 
av olika slag påverkas och påverkar. Utgångpunkten för 
gruppens forskning är frågor kring hur och varför styrning, 
organisering och ledning fungerar som de gör. Här finns 
forskning om aktörer, så som ledare och medarbetare i 
både privat och offentlig sektor, och deras handlingar, till 
exempel riskhantering inom kärnkraftverk och sjukvård, 
modetrender på managementområdet; stadens omvandling; 
samverkan som organiseringsprincip samt ekonomi och 
verksamhetsstyrning och det hållbara ledarskapet. Under året 
har ett större utvärderingsprojekt som behandlar den politiska 
organisationen i Västra Götaland varit i fokus, men även 
andra studier av välfärden har genomförts. 

Under året har också forskargruppen Accounting 
Research Group bildats under ledning av en ny professor 
inom ämnet. Gruppen ska under de kommande åren bygga 
forskningsmiljö inom redovisningsområdet, samt bidra till att 
säkra forskningsanknytning av redovisningsinriktningen på 
ekonomutbildningarna. 

Forskargruppen InnovationLab studerar och utvecklar 
digitala innovationer, samt värderar hur dessa gör nytta 
i företag och samhälle. Forskningen bedrivs ofta med 
designorienterad metodik som innebär att artefakter i form 
av begrepp, modeller, metoder och IT-system iterativt 

utvecklas, prövas och förfinas. Forskning och utveckling 
sker normalt i nära samarbete med företag och offentliga 
organisationer. Forskningsprojektet Innovativa digitala 
tjänster, som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och 
Högskolan i Skövde, syftar till att utveckla en metod som 
stödjer tjänsteinnovation hos företag. Av särskilt intresse är 
att studera tjänsteinnovation som sker i samverkan mellan 
kunder och leverantörer. Forskargruppen InnovationLab 
studerar även IT Service Management (ITSM), där även 
tjänste- och managementperspektiv och tvärvetenskaplig 
ansatser appliceras. Under året har flervetenskaplig 
seminarieverksamhet med fokus på digitalisering, innovation 
och tjänster inletts. Forskningen inom programmet bedrivs 
tillsammans med näringsliv och kommuner samt syftar till 
att uppnå resultat som inte bara är användbara och relevanta 
för praktiken, utan även bidrar till teoriutveckling.

Computer Science Labs at Borås Sweden (CSL@BS) 
är en forskargrupp inriktad mot intelligent dataanalys av 
stora datamängder. Inom gruppen finns kompetenser inom 
både maskininlärning och high performance computing. 
Under året har forskare inom gruppen fått medel för ett 
KK-HÖG-projekt med tillämpning inom samhällsbyggnad, 
där dataanalys används för feldetektering i fjärrvärmesystem. 
Fortsatta betydande insatser har även gjorts för att bygga upp 
infrastruktur för avancerad dataanalys, till exempel inom big 
data, genom erhållande av extern finansiering för uppbyggnad 
av ett näringslivsinriktat datacenter. CSL@BS har under 2017 
bedrivit forskning i tre större forskningsprojekt: Data-Driven 
Innovation: Algorithms, Platforms and Ecosystems, Data 
Analytics for Research and Development, och TIKT2 – Golf 
Data Analysis, samt i ett flertal mindre projekt inom ramen 
för SIIR.

Under året har KK-synergiprojektet Data-driven 
innovation inom IT bedrivits med stor framgång. I 
projektet medverkar ett 10-tal forskare från i huvudsak 
forskargrupperna CSL@BS och InnovationLab och projektet 
samlar således större delen av forskningsmiljön inom IT vid 
högskolan. Projektet syftar till att stödja de medverkande 
företagens möjligheter att utnyttja data till att skaffa sig 
konkurrensfördelar samt att utveckla nya algoritmer för 
dataanalys, nya metoder för samverkan mellan expertbaserade 
analyser och maskinella analyser, samt att identifiera barriärer 
för innovation och utveckla strategier för hur barriärer 
kan reduceras/elimineras. Resultat inom projektet under 
året består bland annat av digitala verktyg för dataanalys 
av kundbeteende, utvärderingsverktyg för DevOps, samt 
ramverk för att integrera nya datakällor i tjänsteinnovation. 

Sammanfattningsvis har högskolan under året tagit stora 
steg i att bygga en komplett akademisk miljö inom Handel 
och IT. Ett flertal större satsningar inom såväl utbildning 
som forskning har genomförts, främst genom fortsatta 
ansökningar till KK-stiftelsen: en företagsforskarskola 
(beviljad), två HÖG-projekt (ett beviljat) samt en 
Expertkompetens. Samtliga dessa satsningar ingår i 
högskolans långsiktiga strategi att bygga en internationellt 
konkurrenskraftig forskningsmiljö inom Handel och IT.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom området Människan i vården uppmärksammas, inom 
såväl utbildning som forskning, patienters och närståendes 
perspektiv på hälsa, den vård som erbjuds samt den för-
ändrade livssituation som kan följa av ohälsa. Vidare 
beaktas såväl medicinska som existentiella vårdaspekter, 
samt vårdens organisatoriska sammanhang. Inom området 
bedrivs sjuksköterskeutbildning på grundnivå. Därutöver 
ges på avancerad nivå, barnmorskeutbildning och specialist-
sjuksköterskeutbildningar med inriktning mot ambulans, 
anestesi, barn och ungdom, distrikt, intensivvård, psykiatri 
och äldre. Inom akademin ges också ett Masterprogram i 
vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk 
och prehospital miljö. Flera av specialistsjuksköterskeut-
bildningarna kan läsas som fristående kurser i kombination 
med samtidig yrkesutövning. Vid akademin bedrivs också 
utbildning på grundnivå inom arbetsvetenskap och offentlig 
förvaltning såsom Organisations- och personalutvecklare 
i samhället och Administratörprogrammet. Dessutom ger 
akademin på avancerad nivå två magisterutbildningar, en 
med inriktning mot arbetsvetenskap och en med inriktning 
mot hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap 
inom vård och omsorg. För att tillgodose behovet av fort-
bildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma 
erbjuds kurser som uppdragsutbildning såväl inom vård 
och omsorg som inom organisering och ledarskap

Högskolan i Borås har sedan tidigare avtalsreglerat 
samarbete med Västra Götalandsregionen, samtliga kom-
muner i Sjuhärad samt med Alingsås kommun. Under 2017 
har ett nytt avtal slutits med Västra Götalandsregionen. 
Avtalen utgör förutsättningar för att studenter ska få de 
kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna verka 
som professionella sjuksköterskor. Samarbetet möjliggör 
också utveckling av utbildningsvårdsavdelningar. Sedan 

tidigare finns utbildningsvårdsavdelningar inom psyki-
atrisk-, medicinsk-, rehabiliterande-, ortopedisk-, ambu-
lanssjuk- och äldrevård. Utbildningsvårdsavdelningarnas 
huvudsakliga syfte är att höja kvaliteten i studenter-
nas verksamhetsförlagda utbildning genom ett väl 
utvecklat koncept där teori och praktik integreras. 

Under 2017 har resultatet av ett projekt som genomfördes 
2016 börjat att implementeras. Syftet är att med bibehållen 
kvalitet öka antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning 
i sjuksköterskeutbildningen. Implementeringen handlar bland 
annat om att införa parhandledning för studenter. För att 
ytterligare främja integration mellan teori och praktik har 
högskolan tillsammans med Södra Älvsborgs sjukhus planerat 
för och annonserat kombinationstjänster med placering i 
båda verksamheterna. Det nystartade kliniska träningscentrat 
(KTC) har under 2017 utvecklats ytterligare genom att allt 
fler studenter har möjlighet att träna färdigheter och utveckla 
kompetenser nödvändiga för det kommande yrkeslivet. För 
att säkra kvalitet i sjuksköterskeutbildningen genomförs sedan 
lång tid tillbaka reflektionsmoment i utbildningen. Syftet är 
att studenten utifrån egen livserfarenhet, teori och verksam-
hetsförlagd utbildning genom reflektion ska kunna utveckla 
en djupare förståelse för vårdande och lärande inom vård.

UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 
Högskolan startade under 2017 forskarutbildning inom 
området Människan i vården och ämnet vårdvetenskap med 
17 doktorander, varav tre med extern finansiering. Högskolan 
kan nu erbjuda än mer kvalificerad utbildning och detta 
bidrar starkt till kompetensförsörjning och rekrytering både 
till högskolan och till vården. Utbildningen innebär att hög-
skolan får en stärkt konkurrens- och attraktionskraft och ett 
större inflytande över egen forskning och ämnesutveckling.  

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

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

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

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

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

ring eller den vårdande behandlingen.
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FORSKNING 
Inom området Människan i vården bedrivs forskning 
som visar på lösningar som förändrar samhället till det 
bättre. Forskningen inom Människan i vården fokuserar 
på patienten och den som ger vård. Vi sätter också fokus 
på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande 
samt på den ledning och organisering som sker inom vården. 
Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi för-
stå hur människor upplever och påverkas av det som sker. 
Högskolan vill bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg 
och säker. Under 2017 har ett intensivt arbete pågått inom 
akademins forskargrupper. Dessa syftar till att intensifiera 
forskningen genom ökad samverkan, vetenskaplig publi-
cering, ansökningar om externa medel samt genom att 
möjliggöra vetenskaplig meritering bland akademins forskare. 

Under 2017 har forskningsaktiviteten varit hög och 
många empiriska studier har behandlat existentiella vård- 
frågor och genomförts i olika vårdsammanhang. Det vård- 
område som engagerar den största forskargruppen inom 
området är PreHospen – Centrum för prehospital forskning. 
Denna forskning har stark klinisk förankring. Akademins 
första disputation inom området behandlade Vård på rätt 
vårdnivå och genomfördes i oktober. Resultatet visade att den 
prehospitala bedömningen av lämplig vårdnivå kräver hög 
kompetens, att det finns ett stort behov av beslutsstöd för att 
optimera urvalet av patienter för primärvård och att vård-
centralerna inte är förberedda för att omhänderta patienter 
direkt från ambulanssjukvården. Dessutom har ett projekt: 
Kartläggning av patientsäkerhetsproblem inom svensk ambu-
lanssjukvård genomförts. Resultatet visar att cirka fyra pro-
cent av patienter som bedöms av en ambulanssjuksköterska är 
i riskzonen för en vårdskada. Resultatet pekar på förekomsten 
av vårdskador som sker på grund av ett bristande omhän-
dertagande behöver studeras ytterligare. Målsättningen 
är att minska riskerna för prehospitala vårdskador.

Under 2017 har evaluering av forskningsresultat genere-
rade ur interventionsprojektet vid Södra Älvsborgs sjukhus 
fortsatt. Forskningsfokus riktas mot platsens och rummets 
betydelse i tekniktäta vårdmiljöer där avancerad vård bedrivs. 
Forskningsfrågorna handlar om hur ett patientrum på inten-
sivvårdsavdelning inretts enligt principerna för evidens- 
baserad design kan förbättra patienters tillfrisknande och vara 
hälsobringande. Avhandling nummer två inom projektet har 
publicerats och doktoranden som arbetar med avhandling 
nummer tre har genomfört mittseminarium. Två post doc 
inom programmet har färdigställt manus för publicering. 
Ytterligare två doktorander har inlett avhandlingsprojekt som 
omfattar överföringar av kritiskt sjuka patienter mellan sjuk-
hus respektive komfort inom anestesiologisk vård. Doktorand 
inom hemventilatorprojektet (HMV) har genomfört mitt-
seminarium. Under året har ett flertal vetenskapliga artiklar 
publicerats, bokkapitel skrivits och föredrag vid konferenser 
har hållits. Därutöver har granskningsuppdrag genomförts 
vid andra lärosäten. Samarbete med Manchester University 
har fördjupats och samarbeten med privata företag och 

nationella/internationella nätverk har fortsatt. Handlingsplan 
för gruppens fortsatta forskningssatsningar har genomförts 
tillsammans med högskolans Grants and Innovation Office. 

Inom ramen för ett samverkansavtal mellan högsko-
lorna i Borås och Skövde genomförs två projekt. Det första, 
Gener och livsstil, syftar till att skapa kunskap om livsstilens 
betydelse för hälsa vid hög ålder. Projektet är tvärvetenskap-
ligt med genetiska analyser, en enkätundersökning och en 
fördjupande intervjustudie. Data har samlats in för samtliga 
delstudier, och analysarbete pågår. I det andra projektet, 
Vårdande och lärande samtal, studeras två samtalsmodeller. 
I Skövde undersöks modellen KRAFT-givande samtal, 
där äldre människor med smärtproblematik får hjälp att 
hitta lösningar i en reflekterande dialog. I Borås under-
söks modellen ACTION, där vårdares kommunikativa 
kompetens tränas och stärks, bland annat genom virtuell 
teknik, för vårdande samtal med äldre. Resultaten från 
de båda modellerna kommer att studeras i en jämförande 
analys där styrkor och svagheter kommer att jämföras samt 
kunskapsvinster som kan ses med de olika modellerna.

Under året har forskargruppen inom äldreområdet 
fördjupat ämnet vårdvetenskap i relation till äldreforskning. 
Nationellt och internationellt samarbete har intensifierats 
och flera forskningsansökningar har skickats in. Ett flertal 
vetenskapliga artiklar har publicerats och flera populär-
vetenskapliga alster har producerats och presenterats.

Forskargruppen Arbetsliv och välfärd har under 2017 via 
Centrum för välfärdsstudier (CVS) arbetat med och slutfört 
ett utvärderingsprojekt med fokus på utvärdering och översyn 
av Västra Götalandsregionens (VGR) politiska organisation. 
Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen. 
Syftet med projektet var att utvärdera den politiska organi-
sationen och komma med förslag till politisk organisering 
för VGR inför kommande mandatperiod 2019–2022. 

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

Kompletta akademiska miljöer
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Forskning med anknytning till lärarutbildning sker inom 
både forskargrupper och genom enskilda forskares arbete 
inom exempelvis utbildning, undervisning, ledarskap, 
fostran och lärande. Miljön kompletteras med kompetens- 
utvecklande uppdragsutbildningar av olika omfattning 
med inriktning mot lärarprofessionen samt ett ökande antal 
forskningsuppdrag inom fältet. 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 
Lärarutbildningarna bedrivs, förutom i Borås, också som 
utlokaliserade utbildningar i Varberg och Värnamo. Samtliga 
lärarprogram präglas, förutom av de nationella examens- 
målen, av de lokala examensmålen som fokuserar på inklu-
dering, hållbar utveckling, estetiska lärprocesser, informa-
tions- och digital kompetens vilka kontinuerligt återkommer i 
utbildningarnas kurser. Forskning är en närvarande bestånds-
del i utbildningen då forskarna inom området också under-
visar i grundutbildningarna och där belyser sin forskning. 
Kvaliteten i utbildningarna säkras också genom att en hög 
andel lärare med yrkesbakgrund som lärare arbetar i lärarut-
bildningarna. Integrationen mellan praktik och teori säker-
ställs genom att de verksamhetsförlagda delarna alltid ingår i 
kurser med såväl teroetiskt som verksamhetsförlagt innehåll.

Flera kompetensutvecklingsinsatser för ökad forsknings-
anknytning av lärarutbildningarna har genomförts. Ett av
dessa tillfällen leddes av en internationell gästforskare. 
Examensarbetena i grundlärarprogrammen med inriktning 
mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 
grundlärarprogram med inriktning mot årskurs 4-6 har 
under året omarbetats. Examensarbetet på grundnivå består 
nu av en kunskapsöversikt och denna utgör sedan basen 
för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå.

FORSKARUTBILDNING

I syfte att ha en hög kvalitet i verksamheten och i kombina-
tion med svårigheten att externrekrytera disputerade medar-
betare har 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. 
Detta innebär att sju medarbetare i nuläget bedriver forska-
rutbildning vid andra lärosäten men att flertalet har sin dok-

torandanställning vid Högskolan i Borås. Genom avtal med 
bland andra Göteborgs universitet ansvarar högskolan också 
för delar av handledningen av några av dessa doktorander.  

FORSKNING INOM PEDAGOGISKT ARBETE

Forskningen inom området Pedagogiskt arbete behandlar 
frågor med relevans för samhället i allmänhet och utbildning 
i synnerhet. Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmändi-
daktiska och ämnesdidaktiska frågeställningar. Ämnet har 
utvecklats för att bidra med kunskap som bättre låter oss 
förstå de hinder och möjligheter som kan föreligga för att 
ta tillvara utbildningars fulla potential, samt kunskap om 
hur sådana hinder kan bemästras och alternativ utvecklas. 

Forskningen är professions- och praktiknära och tar sin 
utgångspunkt i frågeställningar som aktualiseras i pedago-
giska praktiker och professioner, men som också har en tydlig 
förankring i de pedagogiska vetenskapernas forsknings- 
problematik och traditioner. Forskningen bedrivs inom 
de två forskargrupperna RCIW (Research and Capability 
in Inclusion and Welfare) och PAUS (Pedagogiskt Arbete 
i Utbildning och Samhälle). Inom forskargrupperna 
bedrivs i dag ett antal både större och mindre projekt 
som redovisas i vetenskapliga rapporter, artiklar, böcker 
samt konferensbidrag (se gruppernas hemsida). 

Forskningen inom RCIW behandlar området inklu-
dering (inclusion, inclusive education) och social rättvisa. 
Exempelvis har ett större samarbete med Ifous – inn-
ovation, forskning och utveckling i skola och förskola 
inletts under året liksom nya insatser tillsammans med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten i Västra regionen 
(Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län). 

Forskning inom PAUS täcker i dag in temana lärar-
utbildning och lärarprofession, skolforskning – ledning, 
undervisning och lärande, samt högre utbildning och 
högskolepedagogik, temata som i framtiden ska få en 
tydligare programkaraktär. Exempel på projekt inom de 
olika temana är ”Förstelärare i matematik. En studie av 
effekter på undervisning och utveckling av matematik-
undervisning”,”Samverkans asylsökande och nyanlända”, 
samt ”Pedagogy, education and praxis (PEP): Reclaiming 
education in an era of schooling”. Av PAUS-gruppens tre 
aktiva doktorander förväntas två disputera under 2018. 

Kompletta akademiska miljöer

PEDAGOGISKT ARBETE
Vid Högskolan i Borås bedrivs lärarutbildningar för förskollärare, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 

för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och för årskurs 4–6 samt ämneslärare för årskurs 7–9 i ämnena 

svenska, svenska som andraspråk och engelska. En påbyggnad i form av masterutbildning i pedagogiskt arbete 

erbjuds vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning. 



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2017 — 37

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE

Inom området Pedagogiskt arbete är Regionalt utvecklings-
Centrum, (RuC), länken och brobyggaren mellan högskolan 
och det omgivande samhället. Centrumets uppgift är att 
erbjuda kompetensutvecklande utbildning samt med- 
verkatill och ge stöd för utvecklingsinsatser med fokus 
på förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, 
samt myndigheter och näringsliv.

En viktig del av RuC:s verksamhet under året har bestått 
av uppdrag från Skolverket i form av kurser i Lärarlyftet och 
handledarutbildningar inom ramen för Läslyftet för skolan 
och förskolan och handledarutbildning för lärare i natur-
vetenskap och teknik. Läslyftet 2016/2017 hade 81 delta-
gare och under 2017/2018 har vi 84 deltagare. Skolverkets 
utvärderingar har visat att deltagarna varit mycket positiva 
till handledarutbildningarna. Högskolan har även ansvarat 
för nätverk för de som tidigare gått handledarutbildningar. 

Inom ramen för Lärarlyftet har kurser i svenska som 
andraspråk och engelska genomförts. RuC ansvarar på upp-
drag från Skolverket också för nätverksträffar för kommunala 
samordnare med ansvar för nyanländas lärande. Efterfrågan 
på uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk har varit 
fortsatt stor. På uppdrag av fyra olika kommuner påbörjade 
högskolan under hösten 2016 utbildningar i svenska som

andraspråk, för 120 deltagare. Dessa utbildningar 
fortsatte under 2017. Under året har också uppdragsut-
bildningar för studiehandledare och modersmålslärare 
fortsatt eller påbörjats på uppdrag av olika kommuner.

Högskolan har påbörjat uppdragsutbildningar i form 
av kurser omfattande 7,5 hp med totalt 120 deltagare i 
fyra kommuner i Reggio Emiliapedagogik för personal på 
förskolor. Under året har högskolan påbörjat ett samarbete 
med Härryda kommun kring kompetensutvecklingsin-
satser för personal inom fritidsverksamheten. Detta inled-
des med inspirationsföreläsningar och under 2017/2018 
har vi 160 deltagare på Kvalitetsarbete i fritidshem 7,5 hp. 
En uppdragsutbildning i Lerums kommun för förstelä-
rare, med fokus på att leda kollegialt lärande. avslutades 
i maj 2017. En dialog har påbörjats med kommunen om 
en uppföljning och fortsättning på detta uppdrag. RuC 
har också genomfört enstaka föreläsningar på uppdrag av 
olika kommuner och fristående skolhuvudmän. Exempel 
på teman i föreläsningarna är: estetiska lärprocesser, kol-
legialt lärande, handledarkunskap och barn i trauma. 

Utöver utvecklingsinsatser av utbildningskaraktär har 
högskolan olika forskningsuppdrag, vilka bidrar till att 
stärka forskningsverksamheten inom området Pedagogiskt 
arbete. Exempel på detta är följeforskning inom Läslyftet 
samt svenska som andraspråk. Ett omfattande följeforsk-
ningsprojekt kring kompetensutvecklingsinsatsen HELA, 
som drevs av Navet, följeforskades och rapporterades på 
en spridningskonferens våren 2017. RuC har även varit 
med och arrangerat högskolans evenemang på Bokmässan. 
Under en av dagarna anordnas seminarier inom kollegialt 
lärande och fritidshem, med efterföljande montersamtal.

SAMVERKAN KRING BREDDAD REKRYTERING

Högskolan har också beviljats UHR-medel för projektet 
Invandrarakademin 2.0. Projektet riktar sig till utländska 
akademiker med avslutad utländsk akademisk utbildning 
som saknar fullständig dokumentation. Syftet är att skapa en 
varaktig struktur för validering av reell kompetens gällande 
utländska akademiker inom områdena/yrkena sjuksköterska, 
ingenjör, IT-tekniker, ekonom och bibliotekarie. Målet med 
projektet är att utveckla metoder för bedömning/validering 
av reell kompetens inom ovan nämnda yrken. Projektet ingår 
i en nationell pilotverksamhet som leds av UHR. Båda dessa 
projekt är placerade inom Sektionen för lärarutbildning.

INTERNATIONELLA SAMVERKANSPROJEKT

Två medarbetare från Sektionen för lärarutbildning del-
tog under 2017 i GIGS (Girls in Global STEM) – ett 
Erasmussamarbete mellan lärosäten på Cypern och i 
England och Polen. Samtliga lärosäten har i sin tur kontakt 
med skolor i sitt närområde. Elever och lärare från dessa 
skolor har tillsammans deltagit i en gemensam workshop i 
Polen och tar fram digitalt material som ska kunna använ-
das i undervisning i grundskolan. En medarbetare från 
Sektionen för lärarutbildning deltar tillsammans med 
en kollega från Sektionen för pedagogisk utveckling och 
forskning i Erasmusprojektet – ProPic, vars syfte är att ta 
fram digitalt material med inriktning mot undervisning i 
andraspråk. Erfarenheter från båda projekten ska spridas 
via bland annat konferenser och vetenskapliga artiklar.

DIMENSIONERING AV OCH REKRYTE-

RING TILL LÄRARPROGRAMMEN 

Dimensioneringen av, och rekryteringen till, lärarutbildning-
arna föregås kontinuerligt av en omvärldsanalys där regional 
statistik tillsammans med kontinuerliga kontakter med 
kringliggande kommuner stödjer besluten om dimensionering 
och utbildningsutbud.

För att nå de presumtiva studenterna bedrivs årligen aktiva 
rekryteringskampanjer genom deltagande på utbildningsmäs-
sor, annonsering i såväl dagspress som via sociala medier. Det 
organiseras också besök för gymnasieelever på högskolan. 

Tidigt under 2017 undertecknade högskolan och 
Högskolan i Skövde en avsiktsförklaring om att förlägga 
lärarutbildning på campus i Skövde. Denna avsiktsförklaring 
var ett resultat av en längre tids dialog mellan Skaraborgs 
kommunalförbund och lärosätena där regionens behov 
av utbildade lärare kunde identifieras och möjligheten 
att förlägga utbildningen i en akademisk miljö utreddes. 
Under året har sedan ett omfattande förberedelsearbete 
genomförts med målet att dels träffa avtal kring samverkan 
mellan lärosätena och mellan Skaraborgs kommunalför-
bund dels för att planera för och bemanna utbildningarna. 
I januari 2018 kommer en förskollärarutbildning och 
grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i för-
skoleklass och grundskolans årskurs 1-3 att starta med 32 
platser på vardera utbildningen. Söktrycket har varit gott.

Kompletta akademiska miljöer



38 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2017

FORSKARUTBILDNING

Under 2016 inrättades en forskarskola för forskarut-
bildningen inom Resursåtervinning med syfte att stärka 
utbildningens utveckling. Forskarutbildningen har fort-
satt att utvecklas mycket positivt sedan starten 2011. 
Fram till årsskiftet 2017/2018 har totalt 36 doktorander 
antagits, av dessa har 16 disputerat, vilket betyder att 20 
doktorander var inskrivna vid slutet av 2017. Under året 
har två doktorander disputerat och fyra nya antagits. 

FORSKNING

Den flervetenskapliga forskningsmiljön inom området syftar 
till att förbättra och utveckla nya metoder och processer för 
materialåtervinning och för förädling av avfall och rest- 
produkter till energi och material. Forskargruppen inom 
bioteknik är inriktad på att utveckla metoder för förbe-
handling av material och jäsningstekniker för att omvandla 
avfall och restprodukter till energi och nya material. 
Arbetet är inriktat på framställning av etanol, biogas/
vätgas samt av svampar som kan bli mat, foder eller bio-
film. Gruppen har samarbete med flera företag, bland 
annat Lantmännen Agroetanol och FOV Fabrics. 

Under 2017 har ett större regionalt nätverk med 20-tal 
företag byggts upp med hjälp av Tillväxtverket och VGR 
samt fortsatt utvecklingen av samarbeten med andra uni-
versitet och forskningsinstitut i världen, främst i Europa. 
I Sverige har gruppen ett starkt samarbete med KTH 
och RISE. Forskargruppen hade två disputationer under 
2016, och har fortsatt att satsa på att utveckla forsknings-
miljön genom fler gästdoktorander från Tyskland, Iran 
och Italien. Resultat från gruppens forskning har under 
2017 realiserats industriellt med tygreaktorer för biogas i 
Indien och svampforsking hos Lantmännen Agroetanol. 

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 härdplaster för användning i kompositer. 
Under året avslutades ett forskningsprojekt som studerade 
möjligheterna att återvinna plast som armerats med kol-
nanorör. Resultaten visade på förvånansvärd hög återvin-
ningsbarhet utan att materialens egenskaper försämrades.

Forskargruppen inom förbränning och termiska pro-
cesser är inriktad på termisk behandling av olika typer av 
råvara som företrädesvis är kopplade till restprodukter eller 
biomassa, exempelvis plastmaterial för feedstock recycling 
samt processer för pappersmassaindustrin. Forskningen 
bedrivs både teoretiskt (modellering och systemanalys) 
och experimentellt. Den experimentella verksamheten sker 
både på högskolan och i fullskaliga anläggningar. Under 
2017 har gruppen förstärkt forskningen och de personella 
resurserna inom förbränning och specifikt för återvinning 
av material från askor. Forskargruppen har haft gästdokto-
rander och gästforskare från Finland, Iran och Nigeria.

Forskargruppen inom datormodellering har under 
2017 fortsatt att fokusera sin forskning till områdena 
Resursåtervinning och Textil och mode. Forskningen inom 
Resursåtervinning har inkluderat katalytiska reaktioner som 
är viktiga för förbränning av avfall. Inom ramen för Textil 
och mode har forskningen varit inriktad på egenskaper hos 
polymerkompositer som används för att tillverka smarta 
textilier samt barriäregenskaper av polymerkompositer (som 
är relevanta för både Resursåtervinning och Textil och mode). 

Forskargruppen Resource management undersöker 
möjligheterna att minska avfallsmängderna, men också 
hur sorteringen av avfall kan förbättras. I ett av projekten 
som startade under året, studerar forskarna hur mycket 
matsvinn som uppstår i detaljhandeln. I samarbete med 
Fazer och Axfood studeras hur designen av förpackningar 
påverkar avfallsmängderna och sorteringen. Under året 
har gruppen också publicerat två artiklar i samarbete 
med forskargruppen inom bioteknik, där vi beräknar 
miljöpåverkan när avfallströmar hanteras på olika sätt. 

Kompletta akademiska miljöer

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

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

på arbetsmarknaden. Samtidigt har alla utbildningsprogram en tydlig koppling till högsko-

lans forskningsprofiler och utbildningarna på grundnivå öppnar för vidare fördjupnings- 

studier på magister- och mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.
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Forskargruppen Hållbart samhällsbyggande har under 
2017 fortsatt att utveckla sin forskning bland annat genom en 
ny laboratoriemiljö och tre doktorander, varav en är antagen 
till forskarskolan i Resursåtervinning och en är industridokto-
rand, finansierad av Hedareds Sand & Betong AB. Resultatet 
av detta samarbete är ett forskningsprojekt som behandlar 
funktionalitet hos konstruktionselement i trä och betong-
komposit. Resurshantering i betongindustrin med fokus på 
återanvändning av betongmaterial är fokus för en forskningsi-
nitiering i samarbete med CBI Betonginstitutet I samverkan 
med Fristad Bygg pågår också ett utvecklingsprojekt med 
stöd från Vinnova. 

FORSKNINGSPROJEKT

Området Resursåtervinning har varit mycket framgångsrikt 
i att attrahera extern finansiering till ett flertal spännande 
projekt. Nedanstående exempel är ett axplock av dessa: 

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

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

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

• Fosforåtervinning från avfall- och slamförbränning. 
Bränslet kommer att anpassas för att öka möjligheterna 
att kunna göra en effektiv utvinning av fosfor. Projektet 
finansieras av Energimyndigheten.

• Användning av nanocellulosa som armering av förnybara 
härdplaster. Projektet syftar till att ta fram biobaserade 
lättviktsmaterial

• Bioplasters påverkan på återvinningsbarheten av plaster. 
Plaståtervinning bygger på att de olika plasterna går att 
separera från varandra. De olika fraktionerna som utvinns 
är aldrig helt separerbara utan kontaminerar varandra, 
vilket påverkar de återvunna plasternas egenskaper. 

SAMVERKAN 

Under 2017 har Centrum för hållbart samhällsbyggande 
(CHS) fortsatt att verka som en flervetenskaplig mötesplats 
och arena inom samhällsbyggnadsområdet. Centrumets 
uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktivitet 
om forskning och utbildning relaterade till hållbart samhälls-
byggande. Utgångspunkten i verksamheten är ett integrerat 
förhållningssätt till begreppet hållbarhet. Verksamheten har 
fokus på frågor om byggande och boende. Utgångspunkten 
är samhällsbyggande i ett brett perspektiv vilket betyder att 
byggande och boende knyts till frågor om sociala hållbarhets-
frågor, exempelvis integrering – segregering, sociala konse-
kvensanalyser och bostadspolitik. 

CHS samarbetar med Västra Götalandsregionen för 
interkulturell dialog men också internt vid Högskolan i Borås 
med forskargrupper såsom RCIW (Research and Capability 
in Inclusion and Welfare) och Sustainable Consumption 
Research Group samt med Science Park Borås. 

Under 2017 har Innovationsplattform Borås tagit vid där 
projektet Innovationsplattform Norrby slutade, det vill säga 
ett fortsatt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE och 
Borås Stad kring hållbar stadsutveckling. I denna fas beskrivs 
en ny typ av samverkan mellan flera aktörer i termer av 
”Hållbar stadsutveckling – från stuprör till process”. Projektet 
får bidrag av Vinnova. 

Under året har även ett projekt för att undersöka möj-
ligheten till att kombinera två material i ett bjälklag, trä 
och betong fortsatt. Projektet drivs i samarbete med Fristad 
Bygg som är specialiserade inom området träbyggande och 
projekterar och bygger flervåningshus med massivträ element. 
Då man producerar höga träbyggnader tenderar bjälklaget 
att växa i höjdled när den utformas i trä för att den ska nå 
upp till de byggnadstekniska kraven beträffande exempelvis 
bärighet, ljud och brand. 

Vidare har centrumet haft öppna föreläsningar kring 
aktuella byggfrågor för regionens entreprenörer, fastighets- 
ägare och byggnadsmaterialsleverantörer. Detta är en viktig 
uppgift för att skapa samverkansmöjligheter kring forskning 
och utveckling. Under året har även ett Formas-projekt 
initierats inom forskning för social bostadspolitik. Inom detta 
projekt fungerar centrumet som nav för ansökan inom detta 
spännande område. Under hösten besökte en delegation från 
CHS, tillsammans med Centrum för kulturpolitisk forsk-
ning och Centrum för välfärdsstudier, Bryssel. Syftet med 
besöket var att påverka kommission och därmed innehållet i 
kommande ramprogram, FP9. Delegationen från högskolan 
besökte bland annat Sveriges ständiga representation samt 
policy officers för programmet ”Science with and for the soce-
ity” och “Europe in a changing world – Inclusive, innovative 
and reflective societies”, vilka även jobbar med inkluderingen 
av humaniora och samhällsvetenskap i Horizon 2020. Ett 
seminarium med titeln ”Social sustainable development: 
from policy to practice” hölls i Vinnovas lokaler med cirka 25 
deltagare.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Söktrycket till utbildningarna inom området har även 
under år 2017 varit stabilt. Särskilt kan framhållas 
textilekonomutbildningen som under många år till- 
hört lärosätets mest eftertraktade utbildningar. Butiks-
chefsutbildningen med inriktning mot textil och mode 
har också legat väl till när det gäller så väl antal sökande 
som förstahandssökande. Detsamma gäller områdets 
magister- och masterutbildningar i textilt mangement som 
attraherar sökande såväl nationellt som internationellt. 
Under året har insatser gjorts för att vidareutveckla 
butikschefsutbildningen bland annat genom att utveckla 
en ny kurs i digital handel och en ny fältstudiekurs i 
detaljhandel. Första kullen studenter började hösten 2017 
på det omarbetade masterprogrammet i textilteknologi. 
Utbildningen uppdaterades 2016 med en tydligare 
internationell profil och en närmare koppling till aktuell 
forskning inom textilteknologi med markanta inslag av miljö- 
och hållbarhetsfrågor, laborativt arbete samt akademisk 
kommunikation. Inom design utgör internationella 
utställningar och event den viktigaste arenan för att attrahera 
internationella studenter till utbildningsprogrammen

Avgångsstudenter för Textildesign deltog, med 
finansiering från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, under 
sommaren i utställningen New Designers i London. 
Utställningen är ett evenemang för alla konstnärliga 
avgångsklasser på kandidatnivå i Storbritannien. 
Avgångsstudenter inom modedesign har deltagit i London 
Fashion Week. Modestudenterna prisades för okonventionell 
design och fick mycket positiv kritik och fanns med över 
BBC:s highlights för modeveckan i London. Nationellt 
har textildesignstudenter har presenterat arbeten under 
Älvsjömässan och avgångsstudenter inom modedesign 
har deltagit i Stockholm Fashion Week, vilka utgör 
programmens viktigaste kanaler för marknadsföring 

inom Sverige av Textilhögskolans designutbildningar. Två 
studenter från Textilhögskolan var  representerade bland 
endast 16 finalister som tävlade om det internationellt 
prestigefulla Dorothy Waxman Textile Design Prize. 
Tävlingen är öppen för studenter från alla länder som 
för närvarande deltar i ett utbildningsprogram inom 
textil, mode eller stickning. och inriktade på att skapa 
nytänkande textiler inom mode, inredning eller livsstil. 

FORSKARUTBILDNING 

Forskarskolan i Textil och mode har under år 2017 haft 
34 antagna doktorander. Inom textilt management har en 
doktorand disputerat och två nya doktorander har anställts 
inom ramen för ErasmusMundus projektet SMDTex under 
året, totalt har elva doktorander varit inskrivna, varav sju 
inom ramen för SMDTex. Inom textil materialteknik har 
elva doktorander varit inskrivna och sex av dessa gör sin 
forskarutbildning i SMDTex. En doktorand har disputerat 
inom SMDTex-projektet, därtill har en licentiatavhandling 
försvarats, vidare har rekryteringen av en ny doktorand i 
textilteknologi initierats under hösten. Design har i dag 
tolv doktorander antagna till forskarutbildning. Under året 
har en doktorand har disputerat och en ny har anställts. 
Samtliga doktorander inom design är i dag kvinnor. 

FORSKNING 

Inom ramen för textilt management har en ny forskar- 
grupp etablerats under rubriken Styrning av textila 
värdekedjor. Arbete har initierats för att etablera ytterligare 
1-2 forskargrupper inom ämnet. Inom textilt management 
har ett av Sparbanksstiftelsen Sjuhäradc finansierat projekt 
Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning avslutats. Projektet 
har lett till en praktikerorienterad studie som 
identifierat centrala frågor, framgångsfaktorer och 
utmaningar för konkurrenskraftig tillverkning 
av textilier och kläder i Sverige.

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

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

erbjuds också en rad engelskspråkiga program på magister- och masternivå och det existe-

rar ett stort och ökande intresse för samarbete från utländska universitet, institutioner och 

näringsliv.

Kompletta akademiska miljöer
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Digimode är ett projekt som under året lanserat sin 
första prototyp av en demonstratör för virtuell design och 
försäljning som handlar om tillsammans med lokala aktörer 
utveckla en efterfrågestyrd och digitalt förstärkt värdekedja. 

Re:textile är ett projekt som pågått under tre år totalt och 
som under året gjort flera framgångar. En studie har 
genomförts för att undersöka förutsättningarna för cirkulär 
produktdesign inom mode- och klädindustrin. Dessutom 
har flera företagsfokuserade innovationsprojekt genomförts 
som har fokuserat på olika aspekter på design av cirkulär 
modeindustri. Projektet har även nått ut till många svenska 
modeföretag genom arrangemang av workshops för att dels 
öka medvetandet om, dels skapa ett närverk på temat. 

Under året har Textilhögskolan arrangerat ett semina-
rium på temat ”Transparency – the must-have driver for 
change” i samarbete med Sustainable Apparel Coalition. 
Härutöver har forskargruppen ”Styrning av textila värde-
kedjor” lyckats erhålla två nya EU-projekt under året. Ett 
projekt med titeln ”Fashion Big data business model” är 
finansierat av Horisont 2020 och ett andra projekt med titeln 
”Education4FashonTech” är finansierat av Erasmus+. Båda 
projekten kommer behandla teman kring digitalisering och 
lokal tillverkning inom kontexten för ”Industri 4.0” inom 
textil och mode-industrin. Under året har forskargruppen 
lyckats attrahera extern finansiering för att stärka och säkra 
fortsatt forskning på området men har dessutom producerat 
en hel del publikationer. 

Forskningen inom textilteknologi sker vid tre forskar- 
grupper, av vilka två etablerades under hösten 2017. 
Forskargruppen i textil materialteknik, som har varit verksam 
längst, inriktar forskningen på att utveckla mera resurs-
effektiva processer och metoder för textil beredning och 
bearbetning. I dag använder konventionella textila processer 
stora mängder vatten, energi och kemikalier, vilket inte är 
ändamålsenligt för tillverkning av nya funktionella och 
smarta textila material. Denna forskning har tidigare erhållit 
flera betydande anslag från Stiftelsen Svensk Textilforskning/
TEKO. Viktiga projekt är utveckling av inkjet och superkri-
tisk koldioxidteknik för beläggning och tryckning av textila 
material. Dessa förväntas medföra nya kommersiella möjlig-
heter för textilindustrin i Sverige. Därtill arbetar forskargrup-
pen med additiv tillverkning (3D printning) för funktionali-
sering av textila material. 

Forskningslabbets resurser har förstärkts med en spek-
trofotometer, samt utrustning för analys av textila materials 
antibakteriella egenskaper. Två nya doktorandprojekt har star-
tat inom området textil bioteknologi. Under året har två nya 
professorer startat sin forskningsverkasamhet inom textiltek-
nologi. Deras forskning kommer att fokusera på utveckling 

av nya miljövänliga textila material genom garnspinning samt 
utveckling av smarta textila material för användning inom 
sjukvården. En ny doktorand har rekryterats för forskning 
gällande garnspinning. Forskargruppen i textil materialtek-
nik har varit delaktiga i flera större forskningsprojekt. KK 
projektet gällande digital inkjet teknik för beläggning av 
textila material har framgångsrikt avslutats. Två nya projekt 
har initierats inom området, tack vare extern forskningsfinan-
siering. Återvinning av textila material forskas i den Vinnova-
finansierade testbädden vilken leds av Swerea IVF. Ett mindre 
projekt omåtervunnen textil som råvara inom möbelindu-
strin har startat. Detta projekt är finansierat av programmet 
RE:Source via Energimyndigheten.

Forskargruppen i design arbetar med utvecklingen 
av forskning inom konstnärligt område och syftar till att 
utveckla grundläggande begrepp och definitioner och 
teoretiska idéer i modedesign och klädformgivning för sig 
själv som ett eget akademisk fält. Genom experimentell 
forskning syftar forskningsprogrammet till utvecklingen av 
nya tekniker, metoder och modeller i kläder och modedesign, 
och dess förhållande till kroppen. Projektet ”Urban materia-
litet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” har 
inletts under året. Projektet är ett samarbete med forskare vid 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och 
koordineras av Textilhögskolan. Syftet med projektet, som 
löper över tre år, är att utveckla exempel på textila fasad-
strukturer och ytmaterial för stadsmiljö, samt undersöka hur 
kopplingen mellan materialval och akustik fungerar i ett 
urbant sammanhang. 
Sparbanksstiftelsen Design Residency innebär att en ung 
internationellt lovande designer ges möjlighet att jobba under 
en termin eller del av en termin i Textilhögskolans labb 
för att dels utveckla sitt eget arbete, dels utveckla området 
modedesign vid Textilhögskolan och Textile Fashion Center. 
Årets designer 2017 är Australiensaren Clinton Stewart som 
närmast kommer från Danmarks designskola i Köpenhamn. 

Innovation Square är ett samverkansprojekt mellan 
Smart Textiles, Smart Housing, Interior Cluster Sweden, och 
Arcintex. Projektet finansieras via Vinnova och VGR och 
löper över fyra år. Innovation Square ska initiera och driva 
ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar 
som internationella exempel på ”good practice” för hållbar 
innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produk-
tutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom 
inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att 
stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor 
för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning 
av offentliga miljöer.

Kompletta akademiska miljöer



Högskolan i Borås firade 40 år med 

ett flertal aktiviteter under 2017, bland 

annat en jubileumsdag den 7 september. 

Jubileumsdagen avslutades med en 

välbesökt utomhuskonsert med Movits! 

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

UTBILDNING PÅ 
GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ

Utbildning enligt regleringsbrev 

2017 2016 2015

Nettoomsättning, Mkr 493,3 474,2 469,2

Intäkter av anslag 474,8 457,4 452,3

Externa intäkter 18,2 16,3 16,7

Verksamhetsutfall –19,7 –26,6 –20,7

Antal helårsstudenter (HST) 5 501 5 559 5 813

Antal helårsprestationer (HPR) 4 686 4 688 4 780

Prestationsgrad 85% 84% 82%

Kostnad per HST 93 90 84

Kostnad per HPR 109 107 102

Andel studenter på avancerad nivå 14% 15% 14%

Antal avlagda examina 1 645 1 950 2 156

– andel kvinnor 80% 75% 75%

– andel män 20% 25% 25%
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

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

Det totala utbildningsutbudet vid Högskolan i Borås 
bestod av 59 programutbildningar och 100 fristående 
kurser under 2017. Utav dessa programutbildningar var elva 
magisterrespektive nio masterprogram på avancerad nivå. En 
majoritet av studenterna läste ett program (91 procent), 14 
procent studerade på avancerad nivå och 87 procent stude-
rade vid Högskolan i Borås campus. Utvecklingen under 
de senaste åren har inneburit en kraftig ökning av andelen 
studenter som läser en programutbildning och färre studenter 
som läser på fristående kurs. På sikt är det ett problem efter-
som ett minskat utbud av kurser innebär att högskolan inte 
kan möta efterfrågan på högre utbildning från vissa grupper 
av studenter och yrkeskategorier. Andelen distansstudenter 
har varit relativt oförändrad under perioden och merparten 
av distansstudenterna (72 procent) läser en utbildning inom 
områden där högskolan har ett nationellt ansvar och är natio-
nellt rekryterande (Biblioteks och informationsvetenskap och 
Textil och mode). Sedan flera år uppgår andelen studenter 
på avancerad nivå till en relativt andra högskolor hög nivå. 
Detta är viktigt för högskolan eftersom ett attraktivt utbud av 
magister- och masterprogram utgör en viktig rekryteringsbas 
för lärosätets forskarutbildningar.

I Vårändringsbudgeten för 2015 presenterades en utbygg-
nad av lärar- och vårdutbildningarna. Enligt regleringsbrev 
för 2017 ska antalet programnybörjare på sjuksköterskeut-
bildningen och grundlärare med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 samt förskol-

lärarutbildningen öka jämfört med 2014. Även om antalet 
programnybörjare ökat varje år under perioden 2015–2016 
når inte Högskolan i Borås regeringens uppdrag avseende en 
utbyggnad av 32 nybörjarstudenter på sjuksköterskeutbild-
ningen. Detta beror på att högskolan, trots stor efterfrågan 
från studenterna, haft svårigheter att öka antal platser i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Högskolan i Borås har 
därför haft kontinuerliga dialoger och arbetat aktivt med 
berörda verksamheter för att åstadkomma fler platser inom 
verksamhetsförlagd utbildning men inte lyckats åstadkomma 
tillräckligt många platser för att kunna bygga ut sjuksköter-
skeutbildningen enligt regeringens uppdrag.

Antagningen av nybörjarstudenter till lärarutbildningarna 
2017 innebär att Högskolan i Borås inte når regeringens mål 
för utbyggnaden (15 nybörjarplatser för grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans års-
kurs 1–3 och 15 nybörjarplatser för förskollärarutbildningen). 
För grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 ökade antal programnybörjare men 
inte tillräckligt för att nå regeringens uppdrag. Detta beror 
på att det till höstens antagning 2017 inte fanns tillräckligt 
många behöriga sökande till utbildningen för att upprätthålla 
samma volym som under 2015 och 2016, då högskolan nådde 
regeringens mål.  

Även när det gäller antalet programnybörjare på förskol-
lärarutbildningen når inte högskolan regeringens uppdrag. 
Anledningen är att högskolan under perioden enbart antagit 
studenter till höstterminen till skillnad från 2014 då lärosätet 
hade såväl höst- som vårintag. För att svara mot regeringens 
önskan om en utbyggnad av lärarutbildningen kommer 
Högskolan i Borås att från och med 2018 återföra vårintaget 
samt starta utbildning till såväl förskollärare som grundlärare 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3 i Skaraborg. För att få en jämnare arbetsbe-
lastning för organisationen har Högskolan i Borås därför 
medvetet hållit igen på intaget till förskollärarutbildningen 
under 2017.

Dimensionering ingenjörs-, lärar- och vårdutbildningar

2017 2016 2015

Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina

Högskoleingenjör 324 713 148 309 739 166 323 708 157

Sjuksköterska 253 549 159 243 572 176 218 602 173

Specialistsjuksköterska 131 139 120 156 117 140 126 103 123

Barnmorskeutbildning 20 26 21 26 32 21 23 33 23

Förskolärare 199 639 148 226 661 183 222 769 164

Lärare F–3 67 202 41 80 213 18 98 190 21
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Söktryck

 
 

2017

2017  
– varav 
kvinnor 

 
 

2016

2016  
– varav 
kvinnor 

 
 

2015

2015  
– varav 
kvinnor 

Antal sökande 
program

 
15 292

 
10 326

 
19 523

 
13 120

 
18 263

 
12 135

 – varav första-
handssökande

 
4 796

 
3 479

 
4 326

 
3 155

 
5 190

 
3 661

Antal sökande 
fristående kurs

 
5 954

 
5 011

 
9 579

 
8 008

 
7 377

 
6 142

 – varav första-
handssökande

 
2 239

 
1 923

 
2 714

 
2 355

 
3 085

 
2 658

Summa antal 
sökande

 
21 246

 
15 337

 
29 102

 
21 128

 
25 460

 
18 277

Antagna program 2 349 1 623 2 520 1 717 2 782 1 877

Antagna  
fristående kurs

 
1 473

 
1 287

 
1 847

 
1 553

 
2 243

 
1 896

Totalt 3 822 2 910 4 367 3 270 5 025 3 773

PRESTATIONER
För 2017 redovisar Högskolan i Borås ett utfall av antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer på 5 501 respektive 
4686. I jämförelse med 2016 motsvarar utfallet en minskning 
av antalet helårsstudenter medan antalet helårsprestationer i 
stort sett är i nivå med fjolåret. Detta resulterar i att presta-
tionsgraden ökar med nästan en procentenhet till drygt 85 
procent. En anledning till att högskolan inte når takbeloppet, 
trots ett fortsatt högt söktryck, är resultatet av ett medvetet 
arbete med syfte att efter flera år av överprestation bättre 
dimensionera utbildningsvolymen. En ytterligare bidragande 
faktor är rådande högkonjunktur som medför att en allt större 
andel antagna studenter inte påbörjar sin valda utbildning. 
Detta samtidigt som högskolan ser ett ökat antal avhopp där 
studenter inom främst lärarutbildningarna valt att inte fullfölja 
sina studier. Därutöver har högskolan för att få en jämnare 
dimensionering, och därmed arbetsbelastning, valt att anta 
färre studenter till förskollärarutbildningen under 2017. Detta 
beror på att högskolan återigen antar studenter till lärarutbild-
ningarna från och med vårterminen 2018 och samtidigt startar 
lärarutbildning i Skaraborg. Åtgärder som högskolan genomför 
i syfte att öka lärarutbildningen i enlighet med regeringens 
uppdrag. 

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (belopp i tkr)

2017 2016 2015

Antal helårsstudenter 5 501 5 559 5 813

Antal helårsprestationer 4 686 4 688 4 780

Prestationsgrad 85% 84% 82%

Ersättningstak (tkr) 476 847 459 299 448 601

Över-/underprestation (tkr) –11 146 3 742 10 229

Sparade prestationer (tkr) 34 784 45 930 44 860

Anslagssparande (tkr) 0 0 0
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1,0
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0,0
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Söktryck  
program

 Söktryck 
fristående kurs

Söktryck 

EFTERFRÅGAN  
OCH SÖKTRYCK
I ett nationellt perspektiv fortsatte trenden med färre antal 
sökande till högskolestudier 2017. Jämfört med föregående år 
var det dock något fler individer som antogs vid landets läro- 
säten. För första gången sedan 2011 minskade antalet behöriga 
sökande till lärarutbildningarna medan civilingenjör var den 
yrkesexamina som visade den största ökningen. Sett till antalet 
sökande på såväl program som fristående kurs följer Högskolan 
i Borås den nationella trenden. Däremot ökade antalet första-
handssökande på program jämfört med 2016. Detta resulterade 
i att söktrycket till Högskolan i Borås utbildningar 2017 ökade 
och ligger kvar på en nationellt sett hög nivå. 

I likhet med den nationella trenden är söktrycket till lärar- 
utbildning vid Högskolan i Borås inte i paritet med önskvärd 
nivå. För högskolan är det problematiskt eftersom lärosätet har 
regeringens uppdrag att öka antalet studenter inom lärarut-
bildningarna. För merparten av lärosätets utbildningar har det 
generellt sett goda söktrycket inneburit att högskolan antagit 
studenter i enlighet med planerad volym. Den fortsatt stabila 
efterfrågan på Högskolan i Borås utbildningar befäster därmed 
högskolans position som ett attraktivt och eftersökt lärosäte för 
regionala, nationella och internationella studenter.
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Avlagda examina grundnivå

2017 2016 2015

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Högskoleexamen 24 15 29 31 67 34

Kandidatexamen 507 123 571 201 626 210

Konstnärlig  
kandidatexamen

 
18

 
1

 
20

 
3

 
30

 
2

Högskole- 
ingenjörsexamen

 
77

 
71

 
77

 
89

 
70

 
87

Sjuksköterske- 
examen

 
143

 
16

 
157

 
19

 
152

 
21

Lärarexamen 156 13 201 18 228 16

Summa examina 
grundnivå

 
925

 
239

 
1 055

 
361

 
1 173

 
370

Avlagda examina avancerad nivå

2017 2016 2015

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Magisterexamen 138 35 169 58 213 73

Masterexamen 43 14 44 14 41 17

Konstnärlig  
masterexamen

 
7

 
0

 
3

 
1

 
8

 
0

Specialist- 
sjuksköterske- 
examen

 
 

93

 
 

27

 
 

100

 
 

40

 
 

85

 
 

38

Barnmorske- 
examen

 
21

 
0

 
21

 
0

 
23

 
0

Civilekonom- 
examen

 
37

 
17

 
35

 
9

 
40

 
29

Lärarexamen 44 5 37 3 38 8

Summa  
examina  
avancerad nivå

 
 

383

 
 

98

 
 

409

 
 

125

 
 

448

 
 

165

Under hösten 2017 implementerades LADOK 3 vid 
Högskolan i Borås. Detta medför att beräkningssättet har 
förändrats för kurstillfällen som går över ett årsskifte vilket 
får konsekvenser för redovisning av antalet helårsstudenter. 
I jämförelse med LADOK 2 beräknas måttet helårsstudent 
per dag och beräkningen medför att antalet avräkningsbara 
dagar varierar mellan åren. Beräkningen påverkas därmed 
av antal dagar mellan kurstillfällets start- och slutdatum och 
fördelning per kalenderår kommer att variera över tid.

Vid många lärosäten användes i LADOK 2 någon form 
av schablon för att beräkna andelen helårsstudenter hänförbar 
till aktuellt år vilket bidrog till en jämnare fördelning mellan 
åren. Till skillnad från merparten av lärosätena fördelade 
Högskolan i Borås andelen helårsstudenter, utifrån fyra 
olika schabloner baserat på startvecka och högskolepoäng 
samt antalet veckor in i det nya budgetåret. Detta medför att 
Högskolan i Borås övergång till LADOK 3 inneburit margi-
nella skillnader från tidigare fördelningsmetod.

Till följd av minskningen av antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer redovisar högskolan ett utfall för 2017 som 
motsvarar en ersättning på 462 885 tkr. Inklusive december-
prestationen för 2016 (2 816 tkr) uppgick den totala ersätt-
ningen till 465 701 tkr vilket innebär att Högskolan i Borås 
inte når takbeloppet på 476 847 tkr för 2017. När Högskolan 
redovisar färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad 
som ryms inom takbeloppet kan tidigare sparad överpre-
station användas för att nå takbeloppet. Utfallet av antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer inklusive december-
prestationen för 2016 innebär att Högskolan i Borås måste 
använda sparade prestationer till ett värde av 11 146 tkr för 
att nå takbeloppet och att den samlade överproduktionen vid 
utgången av 2017 minskade till 34 784 tkr.

EXAMINA
Högskolan i Borås utbildningsutbud, som framför allt 
består av programutbildningar som leder till examen på 
grundnivå och avancerad nivå, har medfört att högskolan, i 
förhållande till samtliga högskolor och nya universitet, intar 
en stabil topplacering avseende antalet utfärdade examina. 
För 2015–2017 redovisar Högskolan i Borås en minskning 
av antalet examina på såväl grundnivå som avancerad nivå. 
Jämfört med föregående år har minskningen framför allt skett 
för kandidat- och magisterexamen. Detta beror på att hög-
skoleingenjörs- och lärarutbildningarna som tidigare ledde 
till både kandidat- och yrkesexamen, numera enbart leder 
till ingenjörs- eller lärarexamen. I jämförelse med 2015 beror 
minskningen även på att studenter fram till och med första 
halvåret 2015 hade rätt att erhålla examina enligt 1993 års 
studieordning. Justerat för dessa examina redovisar Högskolan 
i Borås en jämn utveckling av andelen examina på avancerad 
nivå. Detta är i linje med högskolans utveckling inom utbild-
ning och speciellt glädjande då utbildningarna på avancerad 
nivå utgör en viktig rekryteringsbas till Högskolan i Borås 
utbildningar på forskarnivå. På såväl grundnivå som avance-
rad nivå speglar andelen kvinnliga studenter högskolans totala 
studentpopulation.

Avlagda examina 

2017 2016 2015

Generella examina grundnivå 669 832 937

Yrkesexamina på grundnivå 476 561 574

Konstnärlig examen på grundnivå 19 23 32

Summa examina grundnivå 1 164 1 416 1 543

Generella examina avancerad nivå 230 285 344

Yrkesexamina på avancerad nivå 251 249 261

Konstnärlig examen på avancerad nivå 7 4 8

Summa examina avancerad nivå 481 534 613

Totalt antal examina 1 645 1 950 2 156
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KONSTNÄRLIG 
UTBILDNING
Beläget i det textila klustret Textile Fashion Center bedriver 
Högskolan i Borås genom Textilhögskolan konstnärlig 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Högskolan 
i Borås har inom ramen för Textile Fashion Center byggt 
upp en internationellt unik infrastruktur och miljö inom 
det textila området. I en stimulerande och kreativ miljö får 
studenterna inom de konstnärliga utbildningarna tillgång 
till en laborativ fullskalemiljö som saknar motsvarighet i 
Europa. På grundnivå studerar drygt hundra studenter vid 
de två programmen Modedesign och Textildesign vilka 
båda leder till en konstnärlig examen på kandidatnivå. 
Som komplement till dessa program studerar cirka trettio 
masterstudenter Konstnärligt masterprogram i mode- och 
textildesign på avancerad nivå. Under 2017 examinerades
19 studenter på kandidatnivå och sju studenter på 
avancerad nivå.

Tidigare designseminarier och forskningsseminarier 
har under 2017 tillsammans blivit högre seminarier med 
ett seminarium varje vecka kopplade till kurser både inom 
masterprogrammet och forskarutbildningen. Detta för att öka 
masterstudenternas forskningsanknytning och medvetenhet 
om forskning inom miljön och pågående diskussioner och
riktningar inom konstnärlig designforskning internationellt. 
Seminarierna hålls av seniora forskare, gästforskare, dokto- 
rander inom forskarutbildningen och externa föreläsare 
inom konst och design. 

Högskolans studenter inom det konstnärliga området är 
attraktiva på arbetsmarknaden och redan under studie- 
tiden uppmärksammas de i olika sammanhang.  Under 2017 
har till exempel lärare från Högskolan i Borås konstnärliga 
utbildningar närvarat vid ELIA:s konferens, Making a Living 
from the Arts, Amsterdam, deltagit i konferensen REDO om 
hållbar utveckling inom design, konst och media i Kolding och 
masterstudenter såväl som doktorander deltagit på ArcInTex 
workshoppar och konferens i Borås, och på Aalto University 
i Helsingfors. Inom Smart Textiles såväl som forsknings-
programmet Body and Space sker projektsamarbeten och 
masterstudenter deltog tillsammans med doktorander vid 
den av högskolan ordnade konferensen Everything and 
everybody as material: beyond fashion design methods. 

Sektionen för design och Textilhögskolans nätverk 
i och med ArcInTex, Iffti, Cumulus och ELIA bidrar 
till studenternas karriärmöjligheter såväl som forsknings- 
anknytning i utbildningen.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

KVALITETSFÖR- 
STÄRKANDE 
ÅTGÄRDER
För att öka kvaliteten inom vissa utbildningar höjdes ersätt-
ningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, 
juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhets-
förlagd utbildning. Höjningen ska inom områdena teologi, 
juridik och samhällsvetenskapskap i första hand användas 
för att öka andelen lärarledd tid. För Högskolan i Borås, som 
genom egna omprioriteringar stärkt finansieringen av utbild-
ningarna inom områdena humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap, innebär kvalitetsförstärkningen framför allt att 
behovet av omprioriteringar inom högskolan minskat. Inom 
lärarutbildningarna har kvalitetsförstärkningen under 2017 
bestått av implementeringen av den åtgärdsplan som tidigare 
genomförd självvärdering resulterat i, samt att en särskild 
satsning på löner till lärare verksamma inom lärarutbildning-
arna, med syftet att öka attraktiviteten för denna yrkeskår, 
har genomförts.



Doktoranden Linnea Bågander bedriver konstnärlig 

grundforskning där hon bland annat förlänger kroppens 

vinklar med stavar. Foto: Anna Sigge
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100

80

60

40

20

0

2017 2016 2015

Kvinnor Män

73%72%73%

27%28%27%

Könsfördelning studenter totalt (%)JÄMSTÄLLDHET

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2017 2016 2015

Nettoomsättning, Mkr 4,2 3,8 4,0

Verksamhetsutfall 1,3 1,2 0,3

Antal studenter1 81 75 70

– andel kvinnor 28% 27% 36%

– andel män 72% 73% 64%

Stipendiater 17 24 32

– varav egna 15 18 24

– varav SI 2 4 5

– varav Cape 0 2 3

Helårsstudenter 38 35 36

Helårsprestationer 29 31 30

Prestationsgrad 76% 89% 83%

Andel studenter på avancerad nivå 99% 99% 98%

Kostnad per HST, (tkr) 78 76 105

Kostnad per HPR, (tkr) 102 86 126

De kvinnliga studenterna utgör en majoritet av student- 
populationen vid Högskolan i Borås. Att andelen kvinnliga 
studenter ökar generellt i högre utbildning är en trend både 
nationellt och internationellt, men vid Högskolan i Borås är 
det tydligt att det är könsbundna studieval som är orsaken till 
det höga antalet kvinnor. Könsbundna studieval speglar den 
könsuppdelade arbetsmarknad som fortfarande råder i Sverige 
och där män är i majoritet i yrken inom teknik och industri 
medan kvinnor återfinns i vård- och omsorgsyrken. Det finns 
en tendens att kvinnor söker sig till tekniska yrken i större 
utsträckning, men motsvarande rörelse för män mot yrken 
som är mer kvinnodominerade, såsom lärare, förskollärare 
och sjuksköterska kan däremot inte ses.

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

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

1Från och med 2017 redovisas studenter med registrering, fortsättningsregi-
strering och omregistrering. Detta har medfört att antalet studenter justerats 
även för 2015 och 2016.
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Uppdragsutbildning (belopp i tkr)

2017 2016 2015

Nettoomsättning, Mkr 10,8 17,1 22,3

Externa intäkter 10,8 17,1 22,3

Verksamhetsutfall –2,8 1,7 1,9

Antal helårsstudenter (HST) 120 96 212

Antal helårsprestationer (HPR) 82 88 182

Prestationsgrad 68% 91% 86%

Kostnad per HST 113 161 96

Kostnad per HPR 165 176 112

AVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER

UPPDRAGSUTBILDNING

Sedan studieavgifter infördes har i stort sett samtliga 
avgiftsskyldiga studenter vid Högskolan i Borås studerat på 
avancerad nivå. Omfattningen av den studieavgiftsfinansie-
rade verksamheten är fortfarande liten och de flesta studen-
terna 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 han-
teringen av betalningsskyldiga studenter, framför allt runt 
antagning, betalning och stöd till dessa studenter. Under 
2017 studerade 81 avgiftsskyldiga studenter vid Högskolan i 
Borås och majoriteten studerade på avancerad nivå. Av dessa 
finansierade 17 studenter sina avgifter genom stipendier och 
ingen av de avgiftsskyldiga studenterna har antagits genom en 
separat antagning.

Sedan studieavgifter infördes för tredjelandsstudenter har 
Högskolan i Borås visat en stabil ökning av antalet utresande 
inom bilaterala avtal. Detta har medfört att Högskolan i 
Borås alltid haft fler ut- än inresande studenter som deltagit 
i utbildning inom bilaterala avtal. Jämfört med 2016 ökade 
antalet utresande med 18 studenter medan antalet inresande 
minskade med 19. Totalt uppgick antalet utresande till 117 
studenter vilket var mer än dubbelt så många som de inre-
sande (51 studenter).

Under året har samarbetet med Migrationsverket fungerat 
tillfredställande vilket är en klar förbättring jämfört med 
föregående år. Liksom tidigare år har Migrationsverket 
dock 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. De senaste årens ökade efterfrågan på lärare 
och personal inom vården har även återspeglats i de uppdrags-
utbildningar som högskolan bedrivit under perioden. Inom 
såväl poänggivande som icke-poänggivande uppdragsutbild-
ning har merparten av högskolans uppdrag skett inom dessa 
områden. 

Under 2017 minskade omsättningen i uppdragsutbild-
ningen med 36 procent samtidigt som den poänggivande 
uppdragsutbildningen ökade med 36 helårsstudenter jämfört 
med föregående år. Minskningen har i huvudsak skett inom 
vårdutbildningarna och beror på att Högskolan i Borås 
fokuserat på att nå regeringens uppdrag för utbyggnad av 
specialist- och sjuksköterskeutbildningen. Sett till omsätt-
ningen var även verksamheten inom lärarutbildningarna 
relativt oförändrad medan den poänggivande uppdragsut-
bildningen ökade med 40 helårsstudenter jämfört med 2016. 
Ökningen skedde framför allt inom utbildningar för svenska 
som andraspråk samtidigt som utbildningarna inom ramen 
för Förskollärar- och Lärarlyftet, som erhöll högre ersättning, 
successivt fasas ut. Ökningen inom den poänggivande utbild-
ningen i kombination med en lägre omsättning har medfört 
att kostnaden per helårsstudent och helårsprestation inom 
uppdragsutbildningen minskade jämfört med 2016.

Under året har högskolan haft utvecklingskostnader för 
bland annat kliniskt träningscentrum inom vårdutbildning-
arna, polisutbildning samt kostnader för kompetensutveck-
ling och nya undervisningsformer inom lärarutbildningarna. 
Detta har inneburit att högskolan redovisar ett negativt 
verksamhetsutfall på 2 757 tkr för 2017 vilket medför att 
det ackumulerade överskottet inom verksamheten minskar 
till 7 820 tkr. Trots det negativa verksamhetsutfallet innebär 
den minskade omsättningen att högskolans ackumulerade 
överskott inom uppdragsutbildningen överstiger tio pro-
cent av den avgiftsbelagda verksamheten. Detta innebär att 
Högskolan i Borås även fortsättningsvis kommer att använda 
det ackumulerade överskottet för investeringar inom verksam-
hetsområdet i syfte att skapa förutsättningar för att uppdrags-
utbildningarna ska växa under de närmsta åren.
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RESURSER OCH 
FINANSIERING

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 474 788 457 411 452 303

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 22 204 28 041 33 259

Intäkter av bidrag 6 729 5 405 5 753

Finansiella intäkter 378 433 238

Summa verksamhetens intäkter 504 099 491 290 491 553

 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –357 771 –345 707 –337 104

Kostnader för lokaler –74 312 –71 976 –75 300

Övriga driftkostnader –76 336 –77 653 –77 390

Finansiella kostnader –559 –736 –512

Avskrivningar och nedskrivningar –17 462 –20 120 –20 039

Summa verksamhetens kostnader –526 440 –516 192 –510 345

Verksamhetsutfall –22 341 –24 902 –18 792

 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotter- 
företag och intresseföretag

 
–129

 
–1 574

 
–126

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag

 
–129

 
–1 574

 
–126

 
Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

 
2 059

 
1 888

 
2 627

Medel som erhållits från myndig-
heter för finansiering av bidrag

 
3 660

 
4 378

 
5 079

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

 
207

 
133

 
149

Lämnade bidrag –5 926 –6 399 –7 855

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring –22 470 –26 476 –18 918

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 2017 tilldelades Högskolan i Borås ett 
takbelopp på 476 847 tkr för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå. Av detta anslag vidareförmedlades 2 059 tkr 
till Studentkåren i Borås samt olika samarbetspartners. Totalt 
uppgick intäkterna av anslaget för utbildning till 474 788 tkr 
för 2017. I jämförelse med 2016 motsvarade det en ökning 
med 17 377 tkr (fyra procent) till följd av regeringens satsning 
på utbyggnad av lärar- och vårdutbildningarna. De externa 
intäkterna, avgifter och bidrag, uppgick till 28 933 tkr för 2017, 
vilket motsvarade en minskning med 4 513 tkr (13 procent) 
jämfört med föregående år. Minskningen av de externa intäk-
terna i kombination med ökningen av anslag innebar att den 
externt finansierade andelen av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå sjönk till sex procent 2017, en minskning med 
en procentenhet jämfört med 2016. Andelen anslagsmedel som 
använts för att samfinansiera den bidragsfinansierade verksam-
heten minskade till 4 396 tkr för 2017, vilket motsvarade 0,9 
procent av den totala finansieringen.

Jämfört med 2016 ökade kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med 10 248 tkr (två procent). 
Ökningen är i stort hänförbar till ökade kostnader för personal 
och lokalkostnader medan övriga kostnadsposter minskade 
eller var i nivå med föregående år. Sammantaget medför detta 
att Högskolan i Borås redovisar en negativ kapitalförändring 
om 22 470 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2017. Underskotten inom verksamhetsområdet 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 tidigare. Den 
negativa kapitalförändringen medför att Högskolan i Borås 
redovisar en ackumulerad kapitalförändring för området utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå som uppgick till 195 784 
tkr vid 2017 års utgång.
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och informationsvetenskap och har en stark position i såväl 
EU-länder som övriga världen.

STRATEGISKT FORSKNINGSSAMARBETE

En gynnsam utveckling av Västsverige är en nationell ange-
lägenhet. Västsverige står inför stora utmaningar till följd av 
förändringar inom tillverkningsindustrin och behov av ett 
mer kunskapsintensivt näringsliv. I likhet med landet i övrigt 
måste också en anpassning ske till ökade krav och behov 
inom offentlig sektor. I Västra Götalandsregionens vision 
framhålls att en av de långsiktigt viktigaste frågorna för en 
gynnsam regional utveckling är en hög nivå på utbildning 
och forskning. Högskolorna i Västsverige är centrala aktörer i 
en nödvändig omställning av arbetsmarknaden och bör ges en 
nyckelroll i förändringsprocessen. Sedan några år tillbaka
har Högskolan i Borås ett strategiskt forskningssamarbete till-
sammans med Högskolan i Skövde. Samarbetet har fortsatt 
att utvecklas under 2017 och syftar till att genom kunskaps 
och kompetensutbyte komplettera och stärka respektive 
lärosätes forskningsmiljöer och kunna utgöra en modell för 
samarbeten mellan andra lärosäten. Förutom finansiering 
från respektive lärosäte har finansiering erhållits från Västra 
Götalandsregionen.

FORSKARUTBILDNING 

Högskolan i Borås bedriver en aktiv utbildning på forskanivå 
inom totalt sex forskarutbildningsämnen fördelade på 
fyra forskarutbildningsområden, varav högskolan inom 
ett av områdena har både ett generellt och konstnärligt 
examenstillstånd. Vidare samarbetar högskolan med 
andra lärosäten inom områden där vi själva ännu inte har 
tillstånd. Högskolans fyra forskarutbildningsområden är:
• Biblioteks- och informationsvetenskap med forskarutbild- 

ningsämnet biblioteks- och informationsvetenskap.
• Människan i vården med forskarutbildningsämnet 

vårdvetenskap.

FORSKNING OCH UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ
Högskolans forskningsverksamhet bedrivs i dag 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 högsko-

lans verksamhet.

Forskning och utbildning på forskarnivå

2017 2016 2015

Nettoomsättning, Mkr 166,6 145,6 141,3

Intäkter av anslag, Mkr 67,2 66,2 58,9

Externa intäkter, Mkr 99,4 79,3 82,4

 – varav uppdragsforskning, Mkr 8,6 5,9 4,2

Verksamhetsutfall, Mkr 21,7 15,9 12,3

Antal personer i forskarutbildning 119 105 107

– varav andel kvinnor 64% 62% 60%

– varav andel män 36% 38% 40%

Antal egna doktorander 93 68 66

– varav andel kvinnor 65% 62% 67%

– varav andel män 35% 38% 33%

Antal publikationer 462 482 526

Antal refereegranskade publikationer1 268 293 310

Kostnad per refereegranskad publ, tkr1 541 443 416

Kostnad per forskarstudent, tkr 479 533 553

Antal disputationer 8 11 23

– varav andel kvinnor 75% 55% 56%

– varav andel män 25% 45% 44%

1 Högskolan i Borås har bytt publikationsdatabas varför data för 2016 och 2017 
inte är jämförbara med tidigare år.

Högskolan har således efter granskning av UKÄ hittills 
erhållit examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, 
Textil och mode samt Människan i vården. Området Textil 
och mode rymmer generella såväl som konstnärliga till-
stånd och Textilhögskolan är ett av högskolans två starka 
varumärken. Det andra varumärket är Bibliotekshögskolan. 
Högskolan i Borås bedriver sedan lång tid tillbaka landets 
största forsknings- och utbildningsverksamhet i biblioteks- 
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• Resursåtervinning med forskarutbildningsämnet 
resursåtervinning.

• Textil och mode med forskarutbildningsämnena design 
(konstnärlig examen), textil materialteknik och textilt 
management (båda generella examina).

För områdena Resursåtervinning samt Textil och mode 
bedrivs forskarutbildningen inom ramen för forskarskolor. 

Lärosätet har nu totalt 93 egna antagna och aktiva dokto-
rander samt 26 doktorander som är antagna vid partnerläro- 
säten. Antalet nyantagna doktorander vid högskolan var 
under året 26 personer, vilket motsvarar en ökning på 100 
procent från föregående år, då motsvarande siffra var 13 
doktorander. Förklarningen till den stora ökningen är att 
högskolans nyaste forskarutbildning, Människan i vården, 
antagit sina första doktorander under året. Från att ha mot-
tagit examenstillståndet i juni 2016 har utbildningen snabbt 
expanderat och har redan 17 stycken aktiva doktorander, 
samt en genomförd disputation.

Det var dock inte bara doktorander inom området 
Människan i vården som genomförde sin första disputa-
tion under 2017, utan även doktorander inom det Erasmus 
Mundus-finansierade samarbetsprojektet, SMDTex – Joint 
Doctorate Program in Sustainable Management and Design 
for Textiles. Utbildningssamarbetet leder till en trippel- 
examina, med examen från två europeiska lärosäten och ett 
kinesiskt.

Under 2017 har sammanlagt sju doktorander framgångs-
rikt försvarat sina doktorsavhandlingar och erhållit doktors-
examen vid lärosätet. Sammantaget gör detta att totalt 41 
disputationer ägt rum sedan högskolan 2010 mottog sina 
första examenstillstånd på forskarnivå. Om man sätter denna 
siffra i relation till andra, jämförbara lärosäten så hamnar 
Högskolan i Borås i toppen.

Planer på att etablera en doktorandkommitté inom ramen 
för Studentkåren i Borås har väcks till liv under det gånga 
året i gemensam dialog mellan doktorander, studentkår och 
högskolan. Förhoppningen är att ett formellt beslut om ett 
inrättande av en sådan kommitté kan fattas under början av 
2018. Syftet med denna gruppering är att fungera som en dis-
kussionsplattform för doktoranderna där de kan mötas över 
forskningsområden för att utbyta erfarenheter samt att driva 
för doktoranderna relevanta frågor. I dagsläget sker dialogen 
och mötena mellan doktoranderna främst via de gemen-
samma och ämnesövergripande forskarkurser som erbjuds 
på årlig basis. Under året har framtagandet av en högskole-
gemensam forskarutbildningskurs i hållbar utveckling startat 
och kursen kommer att erbjudas samtliga doktorander under 
2018 som ett led i högskolans mål om en ökad integration av 
hållbar utveckling i utbildning på samtliga nivåer.

En av högskolans forskarutbildningar, textil material-
teknik, genomgick under året en utbildningsutvärdering av 
UKÄ. Granskningen föranledde till att utbildningen fick 
omdömet ”ifrågasatt kvalitet”. Under 2018 kommer en hand-
lings- och åtgärdsplan upprättas för att rätta till de brister 
som påtalats. Redan under 2017 förstärktes dock ämnet med 
två ytterligare professorer.

Under året skickade Högskolan i Borås, tillsammans med 

Jönköping University in en projektansökan till KK-stiftelsen 
avseende finansiering för en företagsforskarskola, en ansökan 
som också sedermera beviljades. Företagsforskarskolan, vid 
namn Industrial Graduate School in Digital Retail (INSidR), 
kommer att adressera forskningsfrågor som handlar om 
digitalisering och transformering av handel. Doktoranderna 
kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de före-
tagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handels-
branschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln 
bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden 
för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika 
affärslösningar. De första doktoranderna förväntas antas den 
1 mars 2018. Flera av de som arbetat med ansökan är knutna 
till centrumbildningen SIIR. Ansökan är ett viktigt initiativ 
i arbetet med att erbjuda kompletta akademiska miljöer inom 
högskolans samtliga prioriterade områden. 

FORSKARUTBILDNING INOM DET KONSTNÄRLIGA OMRÅDET

Sedan ett flertal år bedriver Högskolan i Borås inom ramen 
för den konstnärliga miljön utbildning på forskarnivå. 
Högskolan är därmed ett av fyra svenska lärosäten som efter 
prövning av Universitetskanslersämbetet bedömts ha den 
höga kvaliteten inom den konstnärliga verksamheten som 
krävs för att erhålla examenstillstånd på forskarnivå. Sedan 
starten 2011 har den konstnärliga forskarskolan visat en stabil 
utveckling och vid slutet av 2017 uppgick verksamheten till 
12 doktorander. Under 2017 disputerade två doktorander 
vilket innebär att totalt nio personer examinerats från den 
konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i Borås. Ett 
ytterligare bevis för att den konstnärliga verksamheten håller 
hög kvalitet är att Högskolan i Borås koordinerar en interna-
tionell forskarskola i form av ett så kallat European Training 
Network. Programmet är ett av de mest konkurrensutsatta 
inom Marie Skłodowska-Curie Actions och ger 15 doktoran-
der från olika länder och discipliner möjlighet att genomgå en 
unik tvärdisciplinär forskarutbildning.

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 tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och 
Linnéuniversitetet.

Handledarkompetens innehas av professorer och docenter 
som genomfört en handledarutbildning. Oftast kombineras 
handledarskapet genom att huvudhandledning utförs av pro-
fessor 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 kompetensutveck-
ling samt riktade rekryteringsåtgärder har antalet huvud-
handledarkompetenta 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.

Forskning och utbildning på forskarnivå
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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, även om en 
minskning har skett de senaste två åren. Minskningen 
sker från en relativt sett hög nivå samtidigt som högsko-
lan de senaste åren genomfört ett stort antal disputatio-
ner. Det stora antalet disputationer medför att en större 
andel av högskolans doktorander befinner sig tidigt i sin 
forskarutbildning vilket medför ett färre antal publika-
tioner. Antalet refereeegranskade publikationer ska också 
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 2017 publicerades 
ytterligare en rapport och den sammanlagda utgivningen 
uppgår sedan starten till 40 rapporter. Rapportserien 
syftar till att stärka och utveckla verksamheten vid 
Högskolan i Borås och skapa samarbete över disciplinära 
gränser. Serien är också en kanal för att sprida forsknings-
resultat till verksamma inom näringsliv, kulturliv och 
offentlig verksamhet.

Publikationer

Refereegranskat 2017 2016 2015

Artikel i tidskrift 164 173 171

Artikel, forskningsöversikt – 2 2

Artikel, recension 1 2 2

Bok – 1 4

Kapitel i bok, del av antologi 28 14 24

Konferensbidrag 65 90 103

Proceedings (redaktörskap) – 2 –

Rapport 1 5 2

Samlingsverk (redaktörskap) 2 – 1

Övrigt 7 4 12

Totalt 268 293 321

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm.)

Artikel i tidskrift 2 10 44

Artikel, recension 17 – –

Bok 2 2 1

Kapitel i bok, del av antologi 4 – 14

Konferensbidrag 4 3 4

Patent 1 – –

Rapport 2 8 6

Samlingsverk (redaktörskap) – – 2

Övrigt 79 2 4

Totalt 111 25 75

Övrigt vetenskapligt

Artikel i tidskrift 6 9 9

Artikel, forskningsöversikt – – 12

Artikel, recension 3 29 7

Bok 6 6 8

Doktorsavhandling, monografi 3 3 7

Doktorsavhandling, sammanläggning 6 5 17

Kapitel i bok, del av antologi 11 34 16

Konferensbidrag 16 49 48

Licentiatavhandling, monografi 4 2 2

Proceedings (redaktörskap) – 1 –

Rapport 18 20 25

Samlingsverk (redaktörskap) – – 1

Övrigt 1 6 10

Totalt 74 164 162

Konstnärlig output

Granskad 7 3 –

Ogranskad 2 1 –

Totalt 9 3 –

Publikationer totalt 462 485 558

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

Under 2017 ökade Högskolan i Borås resurser för 
forskning och utbildning på forskarnivå till 166 627 tkr 
vilket motsvarar en ökning med 21 040 tkr (14 procent) 
i jämförelse med 2016. Ökningen har framför allt skett 
inom den externt finansierade forskningen 20 040 tkr (25 
procent) medan anslaget för forskning ökade med 987 
tkr (en procent). Totalt uppgick anslagsintäkterna till 67 
186 och de externa intäkterna till 99 379. Anledningen 

Forskning och utbildning på forskarnivå
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Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå (tkr)

Verksamhetens intäkter 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 67 186 66 201 58 911

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 13 668 11 458 11 617

Intäkter av bidrag 85 711 67 881 70 785

Finansiella intäkter 57 42 31

Summa verksamhetens intäkter 166 622 145 582 141 344

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –101 132 –90 889 –96 800

Kostnader för lokaler –12 861 –12 496 –8 382

Övriga driftkostnader –25 064 –21 287 –19 372

Finansiella kostnader –110 –95 –56

Avskrivningar och nedskrivningar –5 755 –4 903 –4 397

Summa verksamhetens kostnader –144 922 –129 670 –129 007

Verksamhetsutfall 21 700 15 912 12 337

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag

 
200

 
200

 
548

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
4 644

 
1 968

 
3 656

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
3 496

 
6 155

 
592

Lämnade bidrag –8 340 –8 323 –4 796

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 21 700 15 912 12 337

till att anslagsintäkterna avviker från regleringsbre-
vets tilldelning om 67 386 tkr beror på att 200 tkr 
vidareförmedlats till högskolans samarbetspartners. 
Som ett resultat av de ökade externa intäkterna 
ökade andelen externt finansiering till 60 procent av 
Högskolan i Borås totala resurser för forskning och 
utbildning på forskarnivå. Det motsvarar en ökning 
med fem procentenheter jämfört med 2016 och att 
andelen extern finansierad forskning överstiger ande-
len anslagsfinansierad verksamhet med 48 procent. 

Till stor del kan ökningen av den externt 
finansierade forskningen förklaras av att ett antal 
fleråriga projekt avslutats under året vilket inneburit 
en resultatförbättring på 15 213 tkr. Justerat för 
resultatförbättringen ökade den externt finansierade 
forskningen med 4 827 tkr (sex procent) jämfört 
med 2016. 

Samtidigt ökade de inbetalade forskningsbidra-
gen till 81 921 tkr vilket innebar en ökning med 11 
919 tkr (17 procent) i relation till fjolåret. Som ett 
resultat av ovanstående ökade de oförbrukade bidra-
gen och förutbetalda intäkterna med 2 211 tkr till 46 
466 tkr vilket är en ökning med fem procent jämfört 
med 2016. Ökningen innebär att Högskolan i Borås 
har fortsatt kapacitet att upprätthålla nivån och pla-
nerad utveckling inom forskningsverksamheten. 

Under 2017 har högskolan använt 15 497 tkr för 
att samfinansiera de projekt som högskolan bedriver 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta 
motsvarar 9 procent av den totala forskningsvolymen 
och är i nivå med föregående år.

Samtidigt ökade kostnadsnivån inom området 
med 15 252 tkr jämfört med föregående år. Detta 
beror i huvudsak på ökade personalkostnader och 
övriga kostnader som är kopplade till den utökade 
verksamheten inom området. Totalt uppgick kost-
naderna till 144 922 vilket medför att högskolan 
redovisar en positiv kapitalförändring på 21 700 tkr 
för 2017. Den positiva kapitalförändringen beror på 
att högskolan sedan 2014 enbart redovisar personal-
kostnader för forskarutbildning och kostnader för 
externt finansierad forskning inom området forsk-
ning. Eftersom kostnaderna för personal även utgör 
fördelningsbas för de indirekta kostnaderna minskar 
den totala kostnadsbilden inom området jämfört 
med tidigare år. Utfallet medför att den ackumu-
lerade kapitalförändringen för området forskning 
och utbildning på forskarnivå vid 2017 års utgång 
uppgick till ett underskott på 159 266 tkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå

 27%G
ÖKNING AV EXTERNT FINANSIERAD 

FORSKNING SEDAN 2013.
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Medarbetare

MEDARBETARE
För att nå visionen om att bli det tredje universitet i Västsverige är målen att Högskolan i Borås ska öka andelen for-

skning och fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum. För att lyckas nå 

målen krävs att Högskolan i Borås verksamhet fortsätter utvecklas och att lärosätets utbildning och forskning håller hög 

kvalitet. En sådan utveckling förutsätter att högskolan lyckas rekrytera och behålla kompetenta och engagerade me-

darbetare till våra profilområden samt att alla medarbetare och studenter ges möjlighet till en stimulerande arbetsmiljö 

och goda möjligheter till att utvecklas. Högskolan i Borås arbetar därför aktivt med rekrytering och att skapa attraktiva 

karriärvägar.

Under 2017 har Högskolan i Borås fortsatt att expandera 
och antalet medarbetare har ökat jämfört med föregående år. 
Ökningen har skett inom den administrativa personalen och 
framför allt inom stödet till samverkan, innovation och forsk-
ning. På aggregerad nivå är antalet lärare relativt oförändrat 
under perioden och andelen undervisande och forskande per-
sonal samt doktorander ligger stabilt runt 65 procent av hög-
skolans samtliga medarbetare. Som en följd av att Högskolan 
i Borås under perioden genomfört en kompetensväxling och 
kompetensutveckling inom våra profilområden har såväl 
antalet som andelen lektorer ökat under hela perioden. 

Inom lärar- och vårdutbildningarna noterar högskolan en 
starkare konkurrenssituation, både gentemot andra lärosäten 
men även från professionen, som på sikt kan få konsekvenser 
för utbildningarnas kvalitet. Under året har det främst visat 
sig genom ökad personalomsättning bland adjunkterna inom 
lärarutbildningen. Även inom delar av verksamhetsstödet är 
personalomsättningen hög delvis till följd av konkurrensen på 
arbetsmarknaden men omsättningen beror även på vikariats- 
och visstidsanställningar.

Högskolan ser även en utveckling där allt fler medar-
betare väljer att fortsätta arbeta efter pensionsåldern 65 år 
och inom lärarkåren blir det allt vanligare att ha kvar del av 
sin anställning efter att medarbetarna fyllt 67. Trots att allt 
fler väljer att kvarstå i tjänst behövs det även insatser för att 
behålla medarbetare till ordinarie pensionsålder och hög-
skolan arbetar aktivt med olika former av delpension och 
kompetensväxling. 

Under perioden har ett arbete skett med att ta fram ett 
nytt lokalt arbetstidsavtal för lärare och under året enades 
parterna om ett nytt avtal som träder i kraft 1 januari 2018. 
I det nya avtalet förtydligas och definieras lärarnas arbetsup-
pgifter avseende utbildning, forskning, kompetensutveckling 
samt övriga arbetsuppgifter. En partsgemensam arbetsgrupp 
har arbetat med att ta fram gemensamma definitioner för 
tillämpning samt med implementering av det nya arbetstid-
savtalet. Som en konsekvens av det nya arbetstidsavtalet har 
även akademiernas riktlinjer och principer för tjänsteplaner-
ing reviderats. Syftet med det partsgemensamma arbetet har 
varit att ha gemensamma rutiner och principer för tjänstepla-
nering. 

Medeltalet anställda

2017 2016 2015

Antal anställda 730 713 694

Varav kvinnor 448 433 409

Andel kvinnor % 61% 61% 59%
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Medarbetare

Medarbetare

2017 2016 2015

 
Lärare

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Professorer 30 30 31

Lektorer 142 138 131

Meriteringsanställningar 5 5 5

Adjunkter 135 135 139

Annan undervisande/forskande personal 21 24 28

Timanställda 8 7 6

Mertid/övertid 8 9 4

Totalt 349 348 344

Övrig personal

Doktorander 48 45 51

Teknisk personal 38 37 35

Administrativ personal 160 150 144

Bibliotekspersonal 19 18 18

Timanställda 14 14 14

Mertid/övertid 1 1 1

Totalt 280 265 263

Summa anställda 629 613 607

Högskolan arbetar aktivt för att stärka utbildning och 
forskning genom olika former av kompetensutveckling och 
för samtliga lärarkategorier ingår kompetensutveckling inom 
ramen för arbetstidsavtalet. För att fortsatt utveckla högsko-
lans sex profilerade områden har de erhållna examenstillstån-
den på forskarnivå bidragit till att upprätthålla kompetensen 
inom de prioriterade områden samt i förlängningen till att 
målen för verksamheten nås. Sedan forskarutbildningen star-
tade vid Högskolan i Borås har sammanlagt 41 disputationer 
skett inom dessa områden. Vidare har under åren 44 forskare 
haft anställning som postdoktor och under 2017 innehade sju 
personer olika typer av meriteringsanställningar. 

Högskolans rekrytering och satsningarna för att kom-
petensutveckla lärarna har medfört att andelen professorer 
och lektorer ökat under perioden och antalet docenter som 
inte har anställning som professor ökade under året till 44. 
Att satsningen på rekrytering och kompetensutveckling av 
lärarkåren har varit framgångsrik visas av att andelen dis-
puterade ökade med nästan två procentenheter jämfört med 
2016. Detta trots att Högskolan i Borås bedriver en relativt 
omfattande utbildning och forskning inom det konstnärliga 
området, vilket är ett område där forskarutbildningarna på 
nationell nivå fortfarande är under utveckling och där antalet 
disputerade generellt sett är lågt. 

 

KOMPETENSUTVECKLING
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Medarbetare

JÄMSTÄLLDHET
Högskolan i Borås har inte en helt jämn könsfördelning sett 
till samtliga anställda då kvinnorna är i majoritet. Den under-
visande personalen är som helhet kvantitativt jämställd, men 
det finns skillnader mellan olika lärarkategorier. Gruppen 
lektorer är jämnt könsfördelad, däremot är männen fortsatt i 
majoritet bland professorerna. Andelen kvinnliga professorer 
på högskolan är 33 procent vilket är högre än på nationell 
nivå där kvinnor alltjämt utgör en fjärdedel av samtliga 
professor i Sverige. Inom övriga yrkesgrupper på högskolan 
är könsfördelningen ojämn och kvinnorna är i majoritet i de 
administrativa yrkena samt inom biblioteksområdet medan 
männen återfinns i de tekniska yrkena. 

Precis som föregående år är kvinnorna något fler i tjänster 
med ledningsuppdrag. På högsta ledningsnivå är hälften av 
cheferna kvinnor då, förvaltningschef och två akademichefer 
är kvinnor medan rektor, prorektor och en akademichef är 
män. I det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering på 
Högskolan i Borås har icke jämställda yrkesgrupper iden-
tifierats som ett område där aktiva åtgärder krävs för att i 
förlängningen få en mer jämställd akademi. Högskolan har 
därför som mål att öka andelen kvinnliga professorer men 
också att öka jämställdheten i samtliga berörda personalkate-
gorier. Av de professorer som nyrekryterades eller anställdes 
som gästprofessor under 2017 var hälften kvinnor.     

ARBETSMILJÖ
Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för 
högskolans ledning, medarbetare och studenter. Genom att 
arbetsmiljöaspekterna beaktas och integreras i verksamheten 
skapas och utvecklas den goda arbets- och studiemiljö som 
är en viktig grund för högskolans framtid. Flertalet insatser 
inom området har genomförts under året. Bland annat fick 
högskolans medarbetare under året möjlighet att besvara en 
medarbetarenkät rörande arbetsmiljö och utvecklingsbehov 
inom verksamheten. Resultateten från enkäten varierar från 
mycket positiva till resultat som signalerar att vissa förutsät-
tningar delvis saknas för att kunna utföra sitt arbete med 
ett gott resultat, vilket påverkar stress och utmattningsnivån 
negativt. Samtliga medarbetare har informerats om resultatet 
och ett systematiskt förbättringsarbete på respektive nivå i 
organisationen har påbörjats.

LEDAR- OCH 
CHEFSKAP
Högskolan arbetar kontinuerligt med att stärka lärosätets che-
fer i deras ledarskap. Under 2017 har flertalet utbildningsin-
satser genomförts. Insatserna syftar bland annat till att främja 
en god arbetsmiljö, använda dialogen som verktyg, sätta lön 
och att tillämpa ett inkluderande synsätt i verksamheten. 
Utöver utbildningarna har även individuella insatser som 
exempelvis handledning och coachning genomförts. Under 
2017 har implementering av högskolans modell för lönesät-
tande samtal fortsatt och under 2018 kommer merparten av 
högskolans verksamheter att tillämpa modellen.

Stort fokus har under 2017 riktats mot det akademiska 
ledarskapet och i samverkan med Jönköping University, 
Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mälardalens 
högskola har utbildningen Det personliga ledarskapet för 
akademiska ledare startats. Vidare har chefer från Högskolan 
i Borås under året deltagit i SUHF:s ledarskapsprogram 
HeLP vilket syftar till fördjupade kontakter mellan svenska 
lärosäten och en djupare förståelse för sektorns villkor och 
styrning. Därutöver har en seminarieserie genomförts med 
övergripande syfte att utveckla det pedagogiska ledarskapet 
för att därigenom främja en kontinuerlig högskolepedagogisk 
utveckling och hög kvalitet i utbildningarna.

Administrativa chefer har under året gått utbildningen 
Klart ledarskap. En utbildning som ger kunskap och konkreta 
verktyg för att skapa lärande organisationer med trygga, 
öppna och högpresterande relationer.  

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. 
Även om sjuktalet är förhållandevis lågt fortsätter arbetet med 
tidiga insatser samt chefsutbildning för att stötta medarbetare 
i långa sjukskrivningar. Antalet sjuktillfällen minskar och 
andelen medarbetare som inte har någon registrerad sjukdag 
uppgår till 70 procent.

Sjukfrånvaro 

2017 2016 2015

Kvinnor 5,8% 6,0% 5,4%

Män 2,8% 2,8% 2,6%

0-29 år 1,7% 3,3% 2,4%

30-40 år 4,9% 4,8% 4,3%

50- år 4,7% 4,8% 4,3%

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

- varav andel långtidssjukfrånvaro 55,1% 58,7% 55,6%
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Medarbetare

Könsfördelning

2017 2016 2015

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 33% 67% 36% 64% 34% 66%

Lektorer 55% 45% 52% 48% 48% 52%

Meriteringsanställningar 29% 71% 33% 67% 71% 29%

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

Annan undervisande/forskande personal 57% 43% 50% 50% 53% 48%

Totalt 55% 45% 55% 45% 53% 47%

Övrig personal

Doktorander 70% 30% 74% 26% 67% 33%

Teknisk personal 32% 68% 28% 72% 27% 73%

Administrativ personal 77% 23% 79% 21% 80% 20%

Bibliotekspersonal 71% 29% 75% 25% 71% 29%

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

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

ANTAL NYANSTÄLLDA LÄRARE 

2016

30
18

2015

31
13

2017

40
13

Kvinnor Män



STYRNING  
OCH KONTROLL

STYRELSENS 
SAMMANSÄTTNING
Högskolans högsta beslutande organ är styrelsen och styrel-
sens 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 nomine-
ringsgrupp. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Rektor 
är ledamot i styrelsen. Lärosätets tre lärarrepresentanter utses 
genom val och Studentkåren i Borås representerar studenterna 
vid högskolan med tre ledamöter. Företrädare för de anställda 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Under 2017 beslutade regeringen om tillsättning av ny 
styrelse för Högskolan i Borås och Gunilla Herdenberg, riks-
bibliotekarie, utsågs till ny ordförande. Samtliga styrelse- 
ledamöter utses i normalfallet för tre år (studentrepresen-
tanter ett läsår) och nuvarande styrelse har förordnande till 
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och med april 2020. Ersättning till styrelsens ledamöter och 
ersättning och andra anställningsvillkor för rektor fastställs av 
regeringen. Nuvarande styrelse består av Gunilla Herdenberg 
(ordförande), Björn Brorström (rektor), Anna Nilsson Ehle, 
Paul Frankenius, , John Rune Nielsen, Claes Redberg, Agneta 
Stark, Roger Säljö och Hanne Smidt Södergård. Företrädare 
för lärarna är Viktor Aldrin, Kimmo Kurkinen och Berit 
Lindahl. Elena Pettersson (kårordförande), John Lindskog 
och Elsa Tylstedt företräder studenterna. Fackliga represen-
tanter är Jonas Andersson och Gunnar Wramsby. Styrelsen 
sammanträdde vid fem tillfällen under 2017. Styrelsen har 
under året ägnat särskild uppmärksamhet åt framtida utma-
ningar samt rektors- och prorektorsrekrytering. Närvaron vid 
styrelsemötena har varit hög.



Styrning och kontroll

Björn Brorström
rektor

Paul Frankenius
ledamot

Anna Nilsson Ehle
ledamot

Agneta Stark 
ledamot

Roger Säljö
vice ordförande

Gunnar Wramsby
facklig representant

Jonas Andersson
facklig representant

Gunilla Herdenberg
ordförande

John Rune Nielsen
ledamot

Claes Redberg
ledamot
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Hanna Smidt Södergård
ledamot

Elena Pettersson
studentrepresentant

Viktor Aldrin
lärarrepresentant

John Lindskog
studentrepresentant

Kimmo Kurkinen
lärarrepresentant

Elsa Tylstedt
studentrepresentant

Berit Lindahl
lärarrepresentant



Styrning och kontroll

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

INTERNA 
STYRPROCESSER
För ledning av verksamheten närmast under styrelsen svarar 
rektor. Rektor är myndighetschef samt styrelsens verkstäl-
lande funktion och har i den egenskapen uppgift att utöva 
styrelsens strategiska ledarskap. Prorektor, som är högskolans 
benämning av ställföreträdande rektor, är tjänstgörande 
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 Pro-
rektor, 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 med högskoleövergripande 
strategisk funktion inom vilken rektor finner det angeläget att 
löpande lyfta frågeställningar.

INTERN KONTROLL
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen framgår av 
myndighetsförordningen. Styrelsen har ansvaret för att 
verksamheten organiseras så att en hög kvalitet nås, i såväl 
utbildning som forskning, och att de tillgängliga resurserna 
utnyttjas effektivt. Vidare ska styrelsen verka för att lärosätet 
har en verksamhet som bedrivs och utvecklas i enlighet med 
såväl högskolans strategier som gällande regelverk. Enligt 
Högskoleförordningen omfattas inte Högskolan i Borås av 
internrevisionsförordningen. Kravet i myndighetsförord-
ningen har dock medfört att högskolan utarbetat en modell 
för arbetet med intern styrning och kontroll. Arbetet sker 
kontinuerligt utifrån aspekterna riskbedömning och kontroll- 
aktiviteter och är en integrerad del i högskolans verksamhets-
uppföljning och utgör grund för styrelsens bedömning av den 
interna styrningen och kontrollen. Som ett led i högskolans 
kvalitetsarbete har styrelsen tidigare år beslutat att upphandla 
och genomföra internrevision som utförts av Ernst & Young. 
Tidigare genomförda internrevisioner har normalt föranletts 
av anmärkningar från Riksrevisionen i samband med deras 
årliga granskning av Högskolan i Borås. Då riksrevisionens 
granskningar de senaste åren inte föranlett några anmärk-
ningar genomfördes under 2017 ingen intern revision. 

TILLSYNS- 
MYNDIGHETER
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 
2017 av Universitetskanslersämbetet och Riksrevisionen. 
Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över och granskar 
att lärosätet följer de lagar och andra regler som gäller univer-
sitet och högskolor. Fokus har den senaste tiden riktats mot 
att utvärdera och kvalitetssäkra utbildning och forskning. 
Det åligger även Universitetskanslersämbetet att granska och 
utfärda examenstillstånd för utbildningar på avancerad nivå 
och forskarnivå vid universitet och högskolor. Den årliga 
granskningen av Högskolan i Borås årsredovisning görs av 
Riksrevisionen. Granskningen av högskolans verksamhet sker 
löpande under året och revision av årsredovisning och årsbok-
slut sker i slutet av februari. Riksrevisionsverkets revisionsut-
låtande ska ske senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås 
överlämnat årsredovisningen till regeringen.
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Redovisning av styrelseledamöters och ledande  
befattningshavares övriga styrelseuppdrag:

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

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

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

Anna Nilsson Ehle  – Vinnova, Lindholmen Science Park 
AB, Rymdstyrelsen, FMV, Svensk Bilprovning AB och 
NTF Väst.

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

Gunilla Herdenberg – Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

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

John Rune Nielsen – RISE Research Institutes of Sweden, 
SWEREA AB, Borås Näringsliv AB och Innventia 
Fastighet AB.

Claes Redberg – Sparbanken Tranemo.

Agneta Stark – Inga övriga uppdrag.

Roger Säljö – Inga övriga uppdrag.

Hanne Smidt Södergård  – Inga övriga uppdrag.

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare:

Allmänna företrädare, tkr
Lotta Ahlvar  7
Roland Andersson 17
Anna Nilsson Ehle 15
Gunilla Herdenberg, ordförande  41
Agneta Mårdsjö 7
John Rune Nielsen 22
Claes Redberg 15
Agneta Stark 22
Roger Säljö, vice ordförande 22
Hanne Smidt Södergård 15

Företrädare för studenterna, tkr
Ellen Almestål  11
Emelie Johansson 11
John Lindskog 11
Elena Pettersson, kårordförande 11
Elsa Tylstedt 11
Oliver Öberg 11

Ledande befattningshavare
Till Björn Brorström utgår lön och skattepliktiga
förmåner för anställningen som rektor under året
med 1 116 tkr.

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG  
OCH ERSÄTTNINGAR

Styrning och kontroll
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Finansiell redovisning

EKONOMISK UTVECKLING
Högskolan i Borås kan se tillbaka på en stark utveckling som 
möjliggjorts av den utbyggnad av högre utbildning som reger-
ingen genomförde under perioden 2006–2011. Utvecklingen 
är också resultatet av attraktiva utbildningar samt ett 
medvetet och systematiskt arbete med att profilera högsko-
lans forskning. Ett gott söktryck och positiva omdömen i 
Universitetskanslersämbetets utvärderingar har inneburit 
erhållna examenstillstånd och nya platser från regeringen som 
möjliggjort en successiv utbyggnad av utbildningsverksam-
heten. I kombination med en kontinuerlig god efterfrågan 
från studenterna har detta medfört att högskolan alltid nådde 
regeringens ersättningsnivå för anslaget till utbildning, det så 
kallade takbeloppet, även under år när högskolesektorn som 
helhet hade problem med studentrekrytering. I kombination 
med ett effektivt resursutnyttjande byggde högskolan under 
dessa år upp reserver i form av myndighetskapital. 

Genom strategiska satsningar, finansierade av myndighets- 
kapitalet, och ett långsiktigt profileringsarbete har högskolan 
utvecklat ett antal prioriterade områden och forskningspro-
gram. Förutom att Högskolan i Borås erhållit fyra generella 
examenstillstånd på forskarnivå samt konstnärligt tillstånd 
inom Textil och mode har profileringen av forskningsverk-
samheten medfört att resurserna för forskning kontinuerligt 
ökat vid Högskolan i Borås. Exempelvis har högskolan erhål-
lit anslag för konstnärlig forskning samtidigt som den externt 
finansierade forskningsverksamheten sedan flera år utgör mer 
än hälften av forskningsintäkterna. 

Högskolans strävan efter att ge utbildningar av hög 
kvalitet kräver en stark forskningsanknytning och koppling 
till våra forskningsområden. Högskolan i Borås vill fortsätta 
på den inslagna vägen och öka andelen forskning i relation 
till en, i absoluta mått, ökad utbildning. Genom att bygga 
kompletta akademiska miljöer, där högskolan inom samtliga 
områden ska erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad 
nivå och forskarnivå, skapas förutsättningar för att universi-
tetskvaliteter successivt tillförs och Högskolan i Borås bidrar 
till att stärka lärosätesstrukturen i Västsverige. En sådan 
utveckling kräver att Högskolan i Borås fortsätter öka resur-
serna till verksamheten samt koncentrera dem till profilerade 
områden.

Därför är det glädjande att Högskolan i Borås omsättning 
ökade under 2017. Totalt uppgick resurserna för utbildning 
och forskning till 670 721 för 2017 vilket i jämförelse med 
2016 motsvarar en ökning med 33 849 tkr. Ökningen har 
skett inom såväl den anslagsfinansierade som den externt 
finansierade (avgifter och bidrag) verksamheten. I huvudsak 
har ökningen av anslagsintäkterna skett av anslaget för 
utbildning som ökade till följd av regeringens satsning på 
utbyggnad av lärar- och vårdutbildningarna med 17 377 tkr 
(fyra procent) medan anslaget för forskning ökade marginellt.  

Inom forsknigen skedde ökningen inom den externt finan-
sierade verksamheten, som ökade med 20 040 tkr jämfört 
med föregående år, samtidigt som den externt finansierade 
utbildningen minskade med 4 513 tkr. 

Till stor del kan ökningen av den externt finansierade 
forskningen förklaras av att ett antal fleråriga projekt med 
ackumulerat överskott avslutats under året, vilket gett en 
resultatförbättring av engångskaraktär på 15 213 tkr. Justerat 
för resultatförbättringen ökade den externt finansierade 
forskningen med 4 827 tkr (sex procent). I jämförelse med 
2016 ökade de oförbrukade bidragen och förutbetalda 
intäkterna med 2 211 tkr. Ökningen beror på att de inbeta-
lade forskningsbidragen ökade till 81 921 tkr (17 procent). 
Detta innebär att Högskolan i Borås har fortsatt kapacitet att 
upprätthålla nivån och planerad utveckling inom forsknings-
verksamheten.

I jämförelse med föregående år ökar kostnaderna med 
25 500 tkr till totalt 671 362 tkr. Ökningen har framför 
allt skett av personalkostnader till följd av nyanställningar 
och kostnader för kompetensväxling.  På aggregerad nivå 
redovisar Högskolan i Borås en negativ kapitalförändring 
på 770 tkr, vilket är i nivå med budgeterat nollresultatet.  
Kapitalförändringen innebär att högskolans myndighets- 
kapital ökar till 36 518 tkr vid 2017 års utgång. Detta mot-
svarar 5,4 procent av de totala kostnaderna, vilket är under 
det av styrelsen angivna riktvärdet på sju procent. Att årets 
myndighetskapital ökar, trots ett negativt resultat, beror på 
att det negativa resultatet för Högskolan i Borås Holding AB 
på 1 574 tkr för 2015 inkluderades i förra årets resultat. För  
2016 redovisades det som årets kapitalförändring men för 
2017 redovisas underskottet som statskapital.  

Mot bakgrund av att resultatförbättringen av engångs-
karaktär redovisar Högskolan i Borås i realiteten ett större 
underskott för 2017. I jämförelse med den prognos som base-
rades på denna information motsvarar det en försämring på 
cirka 8 miljoner kronor. Detta innebär att Högskolan i Borås 
för tredje året i rad redovisar ett negativt verksamhetsutfall. 
En bidragande orsak till underskottet är den internationellt 
unika infrastruktur som Högskolan i Borås genom Textile 
Fashion Center byggt upp inom det textila området. Genom 
ett effektivt resursutnyttjande har Högskolan i Borås tidigare 
haft kapacitet att finansiera denna miljö utan att riskera den 
långsiktiga kostnadsnivån i högskolans verksamhet. I takt 
med utbyggnaden av de samhällsviktiga utbildningarna 
inom lärar- och vårdområdena har finansiering för en fortsatt 
utveckling av den unika textila infrastrukturen kommit att 
bli en allt större utmaning för högskolan.

En annan utmaning är att upprätthålla bredden i profile-
ringen. Om inte Högskolan i Borås lyckas långsiktigt finan-
siera satsningarna på kompletta miljöer kommer det på sikt 
leda till ett behov av att successivt omvärdera verksamheten.

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp (tkr) Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 541 974 523 612

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 35 872 39 499

Intäkter av bidrag 3 92 440 73 286

Finansiella intäkter 4 435 475

Summa 670 721 636 872

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –458 903 –436 595

Kostnader för lokaler 6 –87 173 –84 472

Övriga driftkostnader –101 401 –98 940

Finansiella kostnader 7 –669 –831

Avskrivningar och nedskrivningar –23 216 –25 024

Summa –671 362 –645 862

Verksamhetsutfall –641 –8 990

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 8 –129 –1 574

Uppbördsverksamhet

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

Skatteintäkter m.m. 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 0 0

Saldo 0 0

Transfereringar 9

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 2 259 2 088

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 8 304 6 804

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 3 703 5 830

Lämnade bidrag 12 –14 266 –14 722

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 13,14 –770 –10 564

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Belopp (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 275 1 983

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 15 1 275 1 983

Materiella anläggningstillgångar 64 089 66 083

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 27 623 32 549

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 17 36 308 33 294

Pågående nyanläggningar 18 158 240

Finansiella anläggningstillgångar 1 844 2 077

Andelar i hel- och delägda företag 19 1 534 1 663

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 310 414

Kortfristiga fordringar 13 684 19 383

Kundfordringar 21 2 641 7 598

Fordringar hos andra myndigheter 10 852 11 784

Övriga kortfristiga fordringar 22 191 1

Periodavgränsningsposter 45 382 42 221

Förutbetalda kostnader 23 26 153 25 796

Upplupna bidragsintäkter 24 18 563 13 993

Övriga upplupna intäkter 25 666 2 432

Avräkning med statsverket 26 0 0

Kassa och bank 114 993 103 860

Behållning räntekonto i Riksgälden 27 97 340 103 853

Kassa och bank 28 17 653 7

Summa tillgångar 241 267 235 607

 
Kapital och skulder

Myndighetskapital 38 257 39 006

Statskapital 29 1 739 3 292

Resultatandelar i hel och delägda företag 0 0

Balanserad kapitalförändring 14, 30 37 288 46 278

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 –770 –10 564

Avsättningar 4 019 4 439

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 1 641 2 056

Övriga avsättningar 32 2 378 2 383

Skulder m.m. 101 798 99 224

Lån i Riksgälden 33 50 791 54 400

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 15 400 15 073

Leverantörsskulder 34 15 404 22 511

Övriga kortfristiga skulder 35 20 203 7 218

Depositioner 36 0 22

Periodavgränsningsposter 97 193 92 938

Upplupna kostnader 37 43 001 38 360

Oförbrukade bidrag 38 45 466 44 255

Övriga förutbetalda intäkter 39 8 726 10 323

Summa kapital och skulder 241 267 235 607
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag 2017 (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

 
 

476 847

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

476 847

 
 

476 847

 
 

0

001 Takbelopp (ram) 1 0 476 847 0 0 0 476 847 476 847 0

16 02 040 Forskning och utbildning 
på forskarnivå (ramanslag)

 
0

 
67 386

 
0

 
0

 
0

 
67 386

 
67 386

 
0

001 Basresurs (ram) 0 67 386 0 0 0 67 386 67 386 0

Summa 0 544 233 0 0 0 544 233 544 233 0

Finansiella villkor

 
Personskadeförsäkringar

Maximerat 
belopp

Utnyttjat 
belopp

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

 
 
 
 

24

 
 
 

5,16

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

Belopp 
enligt 

reglerings-
brev

Aktuellt 
belopp

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

 
 
 

1 058

 
 
 

6 600

 
Anslag/ap

 
Anslagskredit

Anslagsbehållning  
som disponeras 2017

Indrag av  
anslagsbelopp

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

 
 
 

0

 
 
 

10%

 
 
 

0

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

 
 

0

 
 

Allt

 
 

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

     
Utfall avseende perioden 2017–01–01–2017–12–31     
Enligt bilaga 2 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.     
Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, d.v.s. oberoende av om den 
ryms inom tilldelade medel eller inte. 
    

 
Utb.omr.

Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
ersättn. (tkr)

HPR
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 15 8 466 173 639

Juridik 82 54 2 570 1 098 3 668

Samhällsvetenskap 1 102 943 34 508 19 242 53 750

Naturvetenskap 646 517 34 480 23 266 57 746

Teknik 971 759 51 839 34 173 86 012

Vård 670 640 38 004 31 468 69 473

Medicin 243 222 15 435 17 145 32 580

Undervisning 661 597 25 184 23 799 48 982

Verksamhetsförlagd utb. 383 343 20 688 17 962 38 650

Övrigt 611 486 26 216 16 930 43 146

Design 116 116 17 548 10 692 28 240

Summa 5 501 4 686 266 937 195 948 462 885
     

Takbelopp (tkr) 476 847

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

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 13 962

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 152 inom design. Högst får 116 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.  
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet naturvetenskap.  

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

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 476 847

 + ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 476 847

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 2 816

Utfall total ersättning enligt tabell 1 462 885

+ ev. ingående överproduktion 45 930

Summa (B) 511 631

Summa (A-B) 1 –34 784
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 34 784

– ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 34 784
2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
 
Belopp (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 474 788 0 67 186 0 541 974

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
11 424

 
10 780

 
5 015

 
8 653

 
35 872

Intäkter av bidrag 40 6 729 0 85 711 0 92 440

Finansiella intäkter 371 7 53 4 435

Summa 493 312 10 787 157 965 8 657 670 721

Verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –346 978 –10 793 –94 006 –7 126 –458 903

Kostnader för lokaler –73 770 –542 –12 555 –306 –87 173

Övriga driftkostnader                                –74 542 –1 794 –23 843 –1 221 –101 400

Finansiella kostnader –546 –13 –102 –8 –669

Avskrivningar och nedskrivningar –17 059 –403 –5 498 –257 –23 217

Summa –512 895 –13 545 –136 004 –8 918 –671 362

Verksamhetsutfall –19 583 –2 758 21 961 –261 –641

Resultat från hel- och delägda företag –129 0 0 0 –129

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte 
disponeras  

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Intäkter av uppbörd 0 0 0 0 0

Medel som tillförts statens budget 
från uppbördsverksamhet

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Saldo 0 0 0 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag

 
2 059

 
0

 
200

 
0

 
2 259

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag

 
3 660

 
0

 
4 644

 
0

 
8 304

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

 
207

 
0

 
3 496

 
0

 
3 703

Lämnade bidrag –5 926 0 –8 340 0 –14 266

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring                             12 –19 712 –2 758 21 961 –261 –770
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Redovisning av myndighetskapital m.m. 2017 (Belopp i tkr)

Belopp

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

 
36 518

B. Årets totala kostnader 671 361

A i procent av B 5,4%

Redovisning av kapitalförändring per område 2017 (Belopp i tkr)

Verksamhet

 
 
Not

Balanserad 
kapitalföränd-

ring (A)

 
Årets kapital-

förändring (B)

 
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
218 254

 
–22 470

 
195 784

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 207 676 –19 712 187 964

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
10 578

 
–2 758

 
7 820

Forskning och utbildning på forskarnivå –180 966 21 700 –159 266

Forskning och utbildning på forskarnivå –180 756 21 961 –158 795

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–210

 
–261

 
–471

Summa 41 37 288 –770 36 518

Rensat från KronoX-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring) 
36 477 tkr, B: Årets totala kostnader 668 853 tkr och A i procent av B: 5,5%.

  

MYNDIGHETSKAPITAL
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Utfall 2017 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (Belopp i tkr)

 
 
Verksamhet

 
 
Not

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2015

Över-/ 
underskott 

2016

 
Intäkter 

2017

 
Kostnader 

2017

Över-/ 
underskott 

2017

Ack. över-/
underskott ut-
gående 2017

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –135 –3 0 0 0 –138

Yrkeshögskolan, KY m.m. 588 170 0 0 0 758

Uppdragsutbildning 8 452 1 506 10 787 13 544 –2 757 7 201

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter                   -233 1 153 4 223 2 956 1 267 2 187

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 8 672 2 826 15 010 16 500 –1 490 10 008

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –427 216 8 657 8 919 –262 –473

Summering –427 216 8 657 8 919 –262 –473

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –1 055 173 641 588 53 –829

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–653

 
–99

 
82

 
182

 
–100

 
–852

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

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering –1 708 74 723 770 –47 –1 681

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 myndigheters 
bokföring (FBF), studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut. Högskolans 
redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomi-
styrningsverkets (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 högsko-
lor undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § tredje stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av 
väsentliga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället 
lämna uppgifter 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 § anslagsförord-
ningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får överföra såväl 
överproduktion som outnyttjat takbelopp (anslagssparande) 
till ett värde av högst tio procent av takbeloppet till efterföl-
jande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgiv-
ande.

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 25a § 
andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om 
disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. 
Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent 
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 
räkenskapsåret, ska myndigeten i årsredovisningen redovisa 
hur överskottet ska disponeras. Har det 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. 
Vad gäller förbättringsutgifter på annans fastighet tillämpas 
beloppsgränsen 100 tkr fr o m 207–01–01. Inventarier som 
har ett funktionellt samband med varandra ses som en fung-
erande 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.
Från och med 2014 nettoredovisas samtliga projekt i balans-
räkningen.

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 2009–01–01. 

RESULTAT PER OMRÅDE

Forskningsanknytning av utbildning redovisas som utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå från och med 
2014–01–01.

ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER

Kostnader för hotell- och restaurangtjänster vid kurser och 
konferenser som anordnas för den egna personalen redovisas 
fr o m räkenskapsåret 2016 under posten Övriga driftskostna-
der i Resultaträkningen.

VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar är upptagna till de belopp som efter individuell 
prövning beräknas inflyta. Skulder är upptagna till de belopp 
som var kända vid brytdagen 2018–01–05
Donation som placerats i fonder har fr o m räkenskapsåret 
2015 värderats till verkligt värde.

BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2017 har gjorts 
fram till 2018–01–05. Beloppsgräns för periodisering har 
2016 höjts från 25 tkr till 30 tkr per faktura och år. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Not 1. Intäkter av anslag 2017 2016

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 476 847 459 299

Forskning och utbildning på forskarnivå 67 386 66 401

Kvalitetsbaserad resursförstärkning 0 0

Kvalitetsförstärkning 0 0

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag)

 
–2 259

 
–2 088

Summa intäkter av anslag 541 974 523 612

Not 2. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2017 2016

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 19 433 23 011

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191) 9 700 9 383

Offentligrättsliga avgifter 644 766

Andra ersättningar 1 804 2 519

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 4 291 3 810

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

 

0

 

10

Summa 35 872 39 499

Den största posten i avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av 
utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 4 223 tkr.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har minskat med 3 627 tkr 
mellan 2016 och 2017. Detta beror på minskade intäkter av uppdrags-
utbildning.

Not 3. Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag har ökat med 19 154 tkr mellan 2016 och 2017. 
Flera projekt med stora intäkter av bidrag avslutades med stora 
överskott under 2017.

Not 4. Finansiella intäkter 2017 2016

Ränta Riksgälden 274 289

Övriga ränteintäkter 7 7

Övriga finansiella intäkter 154 179

Summa 435 475

Not 5. Kostnader för personal 2017 2016

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

 
 

–302 758

 
 

–288 671

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

 
 

–9 920

 
 

–8 873

Högskolans kostnader för personal har ökat med 22 308 tkr. Denna 
ökning beror på ökat antal årsarbetare och löneökningar.

Not 6. Kostnader för lokaler 2017 2016

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

Lokalhyra –77 318 –75 205

Mediakostnad, el, värme, kyla, vatten 
(som ej ingår i hyran)  –2 594 –2 547

Kostnader för reparation och underhåll av 
lokaler –604 –818

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på 
annans fastighet –11 684 –13 116

Kostnader för lokalvård –4 853 –4 884

Kostnader för bevakning –713 –666

Kostnader för larm och skalskydd –872 –129

Kostnader för lokaltillbehör och övriga 
lokalkostnader –54 –76

Kostnader för egna fastigheter 0 0

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld 
lokalvård 798 791

Summa lokalkostnader –97 894 –96 650

Area, kvm LOA vid årets utgång(exkl. 
student- och gästforskarbostäder) 54 589 54 553

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 793 1 772

Not 7. Finansiella kostnader 2017 2016

Ränta Riksgälden –486 –535

Övriga räntekostnader –31 –46

Övriga finansiella kostnader –152 –250

Summa –669 –831

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

Resultatet avser verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 för 
högskolans holdingbolag. Se vidare not 19.

Not 9. Transfereringar

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

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

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

Not 11. Övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag

 
2017

 
2016

Erhållna medel från kommuner och landsting 2 121 4 533

Erhållna medel från utländska företag 254 236

Erhållna medel från stiftelser 759 593

Erhållna medel från övriga 569 468

Summa 3 703 5 830

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Finansiell redovisning
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Not 12. Lämnade bidrag 2017 2016

Lämnade bidrag till myndigheter –2 594 –5 284

Lämnade bidrag till EU 0 0

Lämnade bidrag till privata företag –2 215 –2 114

Lämnade bidrag till enskilda personer –3 597 –4 175

Lämnade bidrag till Studentkåren i Borås –2 650 –2 565

Lämnade bidrag till övriga –3 210 –584

Summa –14 266 –14 722

Not 13. Årets kapitalförändring 2017 2016

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag –21 121 –28 935

 – avgifter 1 220 1 227

 – bidrag 189 –441

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
–19 712

 
–28 149

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –2 758 1 673

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–2 758

 
1 673

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag 6 290 14 610

 – avgifter 0 0

 – bidrag 15 671 1 086

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
21 961

 
15 696

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –261 216

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev

 
–261

 
216

Summa årets kapitalförändring –770 –10 564

 
Not 14. KronoX–konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schemalägg-
nings- och lokalbokningsprogrammet Kronox. Konsortiet har per 2017-
12-31 elva lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska förvaltning 
sker av Högskolan i Borås. Kronox-konsortiet ingår i högskolans redovi-
sade myndighetskapital enligt följande specifikation:

2017 2016

Balanserad kapitalförändring 103 704

Kapitalförändring enligt resultaträkningen –62 –601

Summa myndighetskapital 41 103
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 15. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2017 2016

Ingående balans anskaffningsvärde 14 630 14 204

Tillkommande tillgångar 528 426

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans anskaffningsvärde 15 158 14 630

Ingående balans ackumulerad avskrivning 12 647 10 164

Årets avskrivningar 1 236 2 483

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 13 883 12 647

Restvärde 1 275 1 983

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2017 2016

Ingående balans anskaffningsvärde 129 353 121 668

Tillkommande tillgångar 6 757 7 743

Avgående tillgångar 0 –58

Utgående balans anskaffningsvärde 136 110 129 353

Ingående balans ackumulerad avskrivning 96 804 83 746

Årets avskrivningar 11 683 13 116

Avgående tillgångar 0 –58

Utgående balans ackumulerad avskrivning 108 487 96 804

Restvärde 27 623 32 549

De två senaste åren har de tillkommande tillgångarna varit betydligt lägre 
än tidigare och bidrar till ett lägre restvärde 2017.
I beloppet för tillkommande tillgångar ingår pågående förbättringsutgifter 
med 144 tkr.

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

 
2017

 
2016

Ingående balans anskaffningsvärde 144 338 140 339

Tillkommande tillgångar 13 174 7 900

Överföring från pågående nyanläggning 240 0

Avgående tillgångar –12 222 –3 901

Utgående balans anskaffningsvärde 145 530 144 338

Ingående balans ackumulerad avskrivning 111 044 105 520

Årets avskrivningar 10 295 9 425

Avgående tillgångar –12 117 –3 901

Utgående balans ackumulerad avskrivning 109 222 111 044

Restvärde 36 308 33 294

De tillkommande tillgångarna är högre än föregående år och bidrar till ett 
högre restvärde.

Not 19. 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 2016 redovisade bolaget en förlust 
på 129 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar 
i hel- och delägda företag i resultaträkningen för 2017. Holdingbolagets 
dotter- och intresseföretag är per 2016-12-31 Inicia AB 100%, Reaction 
R&D Center AB 20% och Good Solutions Sweden AB 29,73%, Posifon 
AB 19,8%, AB Initio 11,3%, Enrad AB 0,84%, Trisquel Medical AB 
4,8% och Inuheat Group AB 0,28%.

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

Not 20. Andra långfristiga värdepappersinnehav

  
Antal

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde

Robur, Fond: Premium 
Offensiv

 
499

 
67

 
131

Robur, Fond: Företags- 
obligationsfond

 
760

 
82

 
106

Robur, Fond:  
Räntefond Kort Plus

 
582

 
67

 
73

Summa 216 310

Fonderna har fr.o.m 2015 värderats till verkligt värde (marknadsvärde) 
och tillhör en donation från Gunnar Ivarson (Wäst-Bygg). Den totala 
orealiserade värdeförändringen uppgår till 94 tkr. Av den är 104 tkr 
hänförlig till tidigare år och –10 tkr hänförlig till 2017.

Not 21. Kundfordringar

Kundfordringar har minskat med 4 957 tkr jämfört med föregående år 
p.g.a minskad fakturering av uppdragsutbildning i december.

Not 22. Övriga kortfristiga fordringar 2017 2016

Reseförskott 10 0

Fixkassor 1 1

Diverse fordringar 180 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 191 1

Not 23. Förutbetalda kostnader 2017 2016

Förutbetalda hyreskostnader 19 780 19 008

Övriga förutbetalda kostnader 6 373 6 788

Summa förutbetalda kostnader 26 153 25 796

Not 18. Pågående nyanläggningar 2017 2016

Ingående balans anskaffningsvärde 240 73

Tillkommande tillgångar 158 240

Överföring från pågående till anläggning –240 –73

Utgående balans anskaffningsvärde 158 240

Restvärde 158 240
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Not 24. Upplupna bidragsintäkter 2017 2016

Bidrag från annan statlig myndighet 4 310 3 486

Icke statliga bidrag 14 253 10 507

Summa upplupna bidragsintäkter 18 563 13 993

Posten Upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 51 bidragsfinansierade projekt. 2016 bestod posten av 45 
bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör 
till projekten Protoype factory 2 667 tkr (0 tkr föregående år) finansierat 
av Sjuhärads kommunalförbund, Internationalisering Smart Textiles 2 
239 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västa Götalandsregionen, 
Re-textile II 2 205 tkr (1 786 tkr föregående år) finansierat av Västra 
Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund, 
Science Park Borås 1 599 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra 
Götalandsregionen och Exprimentell forskning Smart Textiles 1 012 
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 25. Övriga upplupna intäkter 2017 2016

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 524 229

Övriga upplupna intäkter 142 2 203

Summa övriga upplupna intäkter 666 2 432

Posten Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende 6 avgiftsfinansierade projekt. 2016 bestod posten 
av 5 avgiftsfinansierade projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna 
hör till projekten Utvärdering av Västra Götalands politiska organisation 
243 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalandsregionen och 
Starkdagen 2018 161 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av företag, 
kommuner och landsting.

Posten övriga upplupna intäkter har minskat med 1 766 tkr mellan 2016 
och 2017. Minskningen är främst hänförlig till en kundfaktura till Västra 
Götalandsregionen som skickades i efterskott 2017 men som avsåg 
2016. Motsvarande faktura 2017 fakturerades 2017.

Not 27. Behållning räntekonto i Riksgälden 2017 2016

Behållning räntekonto i Riksgälden 97 340 103 853

Behållningen på räntekontot har minskat med 6 513 tkr. Minskningen 
beror till stor del på ökade utbetalningar 2017.

Not 28. Kassa och bank 2017 2016

Kassa och bank 17 653 7

Posten Kassa och bank består av saldot på valutakontot som uppgår till 
17 653 tkr. 2016 var saldot på valutakontot 0 tkr.

Not 29. Statskapital 2017 2016

Statskapital 1 739 3 292

Statskapitalet består av 1 739 tkr varav 1 663 tkr avser högskolans 
holdingbolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH och 76 tkr avser 
konst från Statens konstråd.

Posten Statskapital har minskat med 1 553 tkr jämfört med 2016. 
Minskningen beror på negativa resultatandelar i högskolans holdingbolag.

Not 30. Balanserad kapitalförändring 2017 2016

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 218 254 243 156

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 207 676 234 251

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
10 578

 
8 905

Forskning och utbildning på forskarnivå –180 966 –196 878

Forskning och utbildning på forskarnivå –180 756 –196 452

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–210

 
–426

Summa 37 288 46 278

2016-års kapitalförändring –10 564 tkr har justerats med 1 574 tkr som  
avser 2016-års resultat från andelar i hel- och delägda företag. Beloppet 
–8 990 tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 2017.

Not 31. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2017

 
2016

Ingående avsättning 2 056 3 226

Årets pensionskostnad 870 430

Årets pensionsutbetalningar –1 285 –1 600

Utgående avsättning 1 641 2 056

Finansiell redovisning

Not 26. Avräkning med statsverket 2017 2016

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats till icke ränte-
bärande flöde

 
0

 
0

Medel från räntekonto som tillförts inkomst-
titel

 
0

 
0

Skuld avseende uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 525 700 514 389

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –525 700 –514 389

Fordringar/skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde 0 0
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Not 32. Övriga avsättningar 2017 2016

Ingående balans 2 383 1 856

Årets förändring –5 527

Ugående balans 2 378 2 383

Posten Övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för 
lokalt omställningsarbete 2 378 tkr (2 383 tkr föreg år). Av avsättning för 
lokalt omställningsarbete bedöms 850 tkr regleras under 2018.

Not 33. Lån i Riksgälden 2017 2016

Ingående balans 54 400 58 591

Under året nyupptagna lån 17 683 18 105

Årets amorteringar –21 292 –22 296

Utgående balans 50 791 54 400

Posten Lån i Riksgälden har minskat med 3 609 tkr och beror till stor del 
av att IB 2017 är lägre än IB 2016. Det bokförda värdet på anläggnings-
tillgångar har minskat mellan 2016 och 2017.

Låneram i Riksgälden

Beviljad låneram 65 000 75 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 50 791 54 400

Beviljad kreditram på räntekontot 0 0

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden

 
0

 
0

Not 34. Leverantörsskulder 2017 2016

Summa leverantörsskulder 15 404 22 511

Posten har minskat med 7107 tkr mellan 2017 och 2016. Minskningen 
beror på leverantörsfakturor rörande investeringar 2016 som ej finns 
2017.

Not 35. Övriga kortfristiga skulder 2017 2016

Personalens källskatt 7 973 7 097

Medel i EU-projekt till projektpartners 12 128 0

Övriga kortfristiga skulder 102 121

Summa övriga kortfristiga skulder 20 203 7 218

I posten ingår medel som ska förmedlas till projektpartners i EU-projekt. 
Det är den största anledningen till att övriga kortfristiga skulder har ökat 
med 12 985 tkr mellan 2016 och 2017.

Not 36. Depositioner 2017 2016

Summa depositioner 0 22

HB har avslutat depositionshanteringen.

Not 37. Upplupna kostnader 2017 2016

Upplupna löner och arvoden 12 510 13 798

Upplupna semesterlöner 17 339 15 731

Upplupna transfereringskostnader 1 814 1 543

Övriga upplupna kostnader 11 338 7 288

Summa upplupna kostnader 43 001 38 360

Posten Upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består av 
periodisering av lärares planeringssaldon per 2017–12–31  9 204 tkr 
(9 509 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 2 020 tkr 
(2 533 tkr föregående år), periodisering nytt löneavtal 427 tkr (338 tkr 
föregående år) och inarbetad komptid och flexsaldo per 2017–12–31 
859 tkr (767 tkr föregående år).

Posten Upplupna kostnader har ökat med 4 641 tkr. Ökningen avser 
framförallt periodisering av kostnader för ombyggnation. 

Not 38. Oförbrukade bidrag 2017 2016

Bidrag från annan statlig myndighet 14 205 16 072

Icke statliga bidrag 31 261 28 183

Summa oförbrukade bidrag: 46 466 44 255

Posten Oförbrukade bidrag består av saldot av 88 bidragsfinansierade 
projekt. 2016 bestod posten av 74 bidragsfinansierade projekt. De störs-
ta oförbrukade bidragen hör till projekten Samarbete med Borås Stad 
inom Textile Fashion Center 6 913 tkr (6 573 tkr föregående år) finansie-
rat av Borås Stad, SUITCEYES 5 525 tkr (0 tkr föregående år) finansierat 
av EU, Data4Impact 1 764 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av EU, 
Meriterings- och samverkansskicklighet 2 383 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Vinnova och Datadriven innovation 2 200 tkr (1 178 tkr 
föregående år) finansierat av KK-Stiftelsen. Dessutom tillhör 127 tkr en 
donation från Gunnar Ivarson, Wäst-Bygg (301 tkr föregående år) och 48 
tkr en donation från Olle Engström (54 tkr föregående år). De oförbruka-
de bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående år främst beroende 
på att en del bidrag i nya stora projekt har betalats ut i förskott.

Bidrag från annan statlig myndighet förväntas tas i anspråk

inom tre månader 9 852 9 570

inom mer än tre månader till ett år 4 353 6 502

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 39. Övriga förutbetalda intäkter 2017 2016

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 7 302 9 267

Övriga förutbetalda intäkter 1 424 1 056

Summa övriga förutbetalda intäkter: 8 726 10 323

Posten Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot för 
25 avgiftsfinansierade projekt. 2016 bestod posten av 29 avgiftsfinan-
sierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten 
FÖ Borås Stad start HT17 914 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av 
Borås Stad, Kvalitetssäkring i fritidshem Härryda 720 tkr (0 tkr före-
gående år) finansierat av Härryda Kommun, Nyanländas inflytande och 
delaktighet genom folkbibliotek 627 tkr (0 tkr föregående år) finansierat 
av Länsbibliotek Uppsala, Ellos Group FO2015/112 579 tkr (341 tkr 
föregående år) finansierat av Ellos Group och Avtal kommuner 573 tkr
(0 tkr föregående år) finansierat av olika kommuner.

Posten Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt har minskat med 
1 597 tkr främst beroende på att det är färre förutbetalda avgiftsfinansie-
rade projekt 2017 jämfört med 2016.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
Not 40. Inbetalade forskningsbidrag 2017 2016

Bidrag från annan statlig myndighet 23 725 27 677

Icke statliga bidrag 58 196 42 325

Summa inbetalade forskningsbidrag 81 921 70 002

Inbetalade forskningsbidrag har ökat med 11 919 tkr jämfört med 2016. 
Ökningen beror främst på stora inbetalningar i nya projekt.

  

NOTER TILL MYNDIGHETSKAPITAL
Not 41. Balanserad kapitalförändring 2017 2016

 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 207 777 235 280

 – avgifter –714 –1 941

 – bidrag 613 913

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
207 676

 
234 252

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 10 578 8 905

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
10 578

 
8 905

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag -200 872 –214 544

 – avgifter 0 0

 – bidrag 20 116 18 092

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
–180 756

 
–196 452

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter -210 –427

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
–210

 
–427

Kapitalförändring redovisas i enlighet med anvisningar i regleringsbrev. 
Uppdelning av årets kapitalförändring se not 13. Årets kapitalföränd-
ring 2016 -10 564 tkr har justerats med 2016-års resultat från andelar 
i hel- och delägda företag (1 574 tkr). Summan har förts till Balanserad 
kapitalförändring 2017.
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Utbildning och forskning 2017 2016 2015 2014 2013

Totalt antal helårsstudenter2 5 501 5 559 5 813 5 532 5 719
Kostnad per helårsstudent 93 90 84 83 73
Totalt antal helårsprestationer2 4 686 4 688 4 780 4 717 4 939
Kostnad per helårsprestation 109 107 102 97 84
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)3 38 35 36 30 33
Totalt antal nyantagna doktorander4 26 13 11 11 14
– andel kvinnor 67% 63% 100% 80% 25%
– andel män 33% 37% 0% 20% 75%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 119 105 107 101 105
– andel kvinnor 64% 62% 60% 55% 57%
– andel män 36% 38% 40% 45% 43%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 59 45 51 55 62
– andel kvinnor 76% 74% 67% 61% 63%
– andel män 24% 26% 33% 39% 37%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig tid för licentiatexamen 2,5 5,9 3,6 3,9 2,6
Genomsnittlig tid för doktorsexamen 4,4 6,7 5,7 5,1 6,2
Total antal doktorsexamen 8 11 23 21 17
– andel kvinnor 75% 55% 56% 53% 53%
– andel män 25% 45% 44% 47% 47%
Totalt antal licentiatexamen 2 3 2 6 5
– andel kvinnor 50% 67% 100% 40% 40%
– andel män 50% 33% 0% 60% 60%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 268 293 310 373 359
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 541 443 416 346 449
Personal

Totalt antal årsarbetskrafter6 629 613 607 602 611
– varav andel kvinnor 61% 61% 59% 59% 58%
– varav andel män 39% 39% 41% 41% 42%
Medelantalet anställda6 730 713 694 683 681
– varav andel kvinnor 61% 61% 59% 59% 58%
– varav andel män 39% 39% 41% 41% 42%
Totalt antal lärare (årsarb.) 333 332 334 327 326
– varav andel kvinnor 55% 53% 53% 54% 52%
– varav andel män 45% 47% 47% 46% 48%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 186 183 180 169 171
– varav andel kvinnor 49% 48% 46% 46% 46%
– varav andel män 51% 52% 54% 54% 54%
Antal professorer (årsarb.) 30 30 31 32 32
– varav andel kvinnor 27% 36% 34% 32% 24%
– varav andel män 73% 64% 66% 68% 76%
Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 671 637 633 615 586
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 504 491 492 485 467
– andel anslag (%) 94% 93% 92% 90% 92%
– andel externa intäkter (%) 6% 7% 8% 10% 8%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 167 146 141 130 120
– andel anslag (%) 40% 45% 42% 43% 45%
– andel externa intäkter (%) 60% 55% 58% 57% 55%
Kostnader totalt (mnkr) 671 646 639 613 604
– andel personal 68% 68% 68% 67% 67%
– andel lokaler 13% 13% 13% 14% 13%
Lokalkostnader7 per kvm (kr) 1 793 1 772 1 768 1 796 1 711
– andel av justerade totala kostnader (%) 15% 15% 15% 15% 15%
Balansomslutning (mnkr) 241 236 248 233 235
– varav oförbrukade bidrag 45 44 42 39 39
– varav årets kapitalförändring –1 –11 –7 2 –19
– varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 38 39 50 56 54
1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.
2 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
3 Exkl. beställd utbildning.
4 Tidigare årsredovisningar har redovisat antalet nyanställda doktorander.
5 Högskolan i Borås har bytt publikationsdatabas varför data för 2016 och framåt inte är jämförbara med tidigare år.
6 Från och med 2017 redovisar Högskolan i Borås enligt SUHFs rekommendation varför data inte är jämförbara med tidigare årsredovisningar.
7 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till

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

VÄSENTLIGA UPPGIFTER1



UNDERSKRIFTER

Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Borås den 19 februari 2018

Björn Brorström Gunilla Herdenberg Roger Säljö
Rektor (myndighetschef )  Ordförande Vice ordförande

Anna Nisson Ehle Paul Frankenius  John Rune Nielsen

Claes Redberg  Agneta Stark  Hanna Smidt Södergård

Viktor Aldrin Kimmo Kurkinen  Berit Lindahl

Elena Pettersson John Lindskog Elsa Tylstedt
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Formgivning Mecka 

Typografisk produktion Stema 
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Tryck Stema, Borås 2018 
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