
ÅRSREDO-
VISNING

20

18

HÖGSKOLAN I BORÅS DNR 740-18



Där inget annat anges är uppgifter i Högskolan i Borås 
årsredovisning 2018 hämtade från följande system:

Uppgifter om studenter: Ladok och NyA

Uppgifter om personal: Högskolans personalsystem Primula

Ekonomiska uppgifter: Högskolans ekonomisystem Agresso

Uppgifter om publikationer: Högskolans publikationsdatabas DiVA



 Inledning 2

 Kvalitet 12

 Kompletta akademiska  
 miljöer 28

 Utbildning på grundnivå  
 och avancerad nivå 44

 Forskning och utbildning  
 på forskarnivå 54

 Medarbetare 58

 Styrning och kontroll 62

 Finansiell redovisning 66

 Väsentliga uppgifter 82

 Underskrifter 83

— Inledning 2
Tillsammans gör vi skillnad 2
Studenterna har ordet 4
2018 – året i korthet 6
Vision och mål 8

— Kvalitet 12
Hållbar utveckling 14
Internationalisering 18
Lika villkor 20
Jämställdshetsintegrering 24
Samverkan och innovation  26

— Kompletta akademiska miljöer 28
Biblioteks- och informationsvetenskap 30
Handel och IT 32
Människan i vården 34
Pedagogiskt arbete 36
Resursåtervinning 38
Textil och mode 40

— Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44
Studentens lärande i centrum 44
Dimensionering 44
Efterfrågan och söktryck 46
Examina 47 
Prestationer 47
Kvalitetsförstärkande åtgärder 48
Konstnärlig utbildning  49
Jämställdhet 50
Utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter 51
Uppdragsutbildning 51
Resurser och finansiering 52

— Forskning och utbildning på forskarnivå 54
Publikationer 56
Resurser och finansiering 56

— Medarbetare 58
Kompetensutveckling 59
Jämställdhet  60
Sjukfrånvaro 60
Arbetsmiljö  60
Antal nyanställda lärare  61 

— Styrning och kontroll 62
Styrelsens sammansättning  62
Verksamhetsutveckling 64
Interna styrprocesser 64
Intern kontroll 64
Tillsynsmyndigheter 64
Övriga styrelseuppdrag och ersättningar 65

— Finansiell redovisning 66
Resultaträkning 67
Balansräkning 68
Anslagsredovisning 69
Bilaga 3 Redovisning av takbelopp 70
Resultaträkning per område 72
Myndighetskapital 73
Avgifter 74
Redovisningsprinciper 75
Noter 76

— Väsentliga uppgifter 82

— Underskrifter 83



Inledning

TILLSAMMANS 
GÖR VI 
SKILLNAD



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2018 — 3
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Inledning

Polisutbildning till Borås är ett gott exempel på hur framgångsrika vi blir när vi samverkar. Som ny rektor vid Högskolan 

i Borås vill jag fortsätta det goda samarbetet med staden och näringslivet. Vi kan inte förändra själva, men tillsammans 

blir utvecklingskraften så mycket starkare. 2018 var ett bra år för Högskolan i Borås. Jag har inte själv varit delaktig i 

allt det som hänt, men det var det profilerade lärosätet med höga ambitioner som fick mig att vilja bli rektor här. Jag ser 

fram emot att tillsammans med medarbetare, studenter och omvärld fortsätta den framgångsrika resa som påbörjats. Låt 

oss hitta fler liknande samverkansprojekt.

Mats Tinnsten
Rektor, Högskolan i Borås

Att samskapa är ett av mina honnörsord som jag vill ska 
prägla högskolans verksamhet framöver. Vi inom akademin 
kan av vissa anses som en ganska trög organisation där före-
tagsvärlden är mer snabbfotad. Vi måste trots våra skillnader 
hitta vägarna till samarbete. Jag vill att vi ska säga: ”Vad kan 
vi göra för er?”. För det är när vi slår oss samman, inom områ-
den som engagerar, som vi verkligen kan förändra.

Inom hållbar utveckling särskiljer sig Högskolan i Borås 
från många andra. Vi är i dag ett av de bästa lärosätena i lan-
det inom området. En viktig utgångspunkt till positionen har 
varit att titta på hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspek-
tiv. Hållbar utveckling har integrerats i utbildning, forskning, 
samverkan och på campus. 

Vår forskning inom hållbar utveckling är en framgångs- 
faktor. Det tar sig i uttryck i vår science park och att hög-
skolan under våren fick besked om att vi tilldelats regerings-
uppdraget att etablera en plattform för hållbart mode och 
hållbara textilier. Plattformen ska bidra till att göra Sverige 
till ett föregångsland och att ställa om den textila industrin 
mot en cirkulär affärsmodell och cirkulära flöden till gagn 
för miljöförbättringar men också för att skydda människors 
hälsa. Forskning visar tydligt konsekvenserna av miljö- 
påfrestning och tiden börjar bli knapp. Vårt jordklot kan inte 
vänta och vi måste göra en radikal omställning för att bromsa 
klimatförändringarna. Även här kan inte en part göra skillnad 
utan vi måste samarbeta och akademin måste ta större plats i 
klimatfrågan. Vi har en viktig roll att spela i arbetet med att 
nå de globala målen. 

Resursåtervinning är ett annat profilområde där hög-
skolan utmärkt sig nationellt och 2018 väckte projektet 
”Ways2Taste” stor uppmärksamhet. Projektet går ut på 
att odla svamp på matavfall som annars skulle slängas. Nu 
används skräpet istället till att genom svampen ta fram 
bioplast, etanol och mat. 

Det är i dag känt att Högskolan i Borås har ambitioner 
att bli universitet. Egentligen är detta en fråga för hela 
Västsverige, eftersom regionen är underförsörjd på forsk-
ningsmedel i jämförelse med andra regioner, exempelvis 
Stockholm. Även här handlar det om att ta till vara på den 
utvecklingskraft som finns och samskapa med näringsliv och 
offentlighet verksamhet. 

Digitalisering har under 2018 blivit ett styrkeområde för 
Högskolan i Borås. Vi forskar på olika sätt inom området, 
precis som många andra lärosäten i Västsverige. Men för att 
bli bäst behöver allt det vi gör, både av akademi och praktiker, 
samordnas. Just detta pekar utredaren på i den rapport som 
högskolan var en av initiativtagarna till och vars resultat pre-
senterades under hösten. En nationell samordning av framtida 
kunskapsbildning inom området skulle vara gynnsamt för 
Sverige som nation.

Samverkansskicklighet, öppen vetenskap liksom styr- och 
resurstilldelningsutredningen är sådant som diskuterats natio-
nellt i sektorn under det gångna året. Vi får se hur utfallet 
kommer att bli. En grundbult i ett nytt system är ett samlat 
anslag till utbildning och forskning. Det är en viktig marke-
ring som visar att utbildning och forskning hänger ihop, det 
ena förutsätter det andra. 

En av högskolans främsta framgångar under 2018 var som 
sagt beskedet om att få ge polisutbildning. I somras fattade 
regeringen beslut och därefter har arbetet varit intensivt för 
att förbereda inför starten och invigning av Västsveriges första 
polisutbildning i januari 2019. 

Under 2018 märktes tydligt effekterna av den goda 
konjunkturen och den, särskilt i Västsverige, mycket goda 
arbetsmarknaden. Trots ett fortsatt stabilt söktryck nåddes 
inte det takbelopp vi tilldelats av regeringen, vilket gav ett 
mindre anslagssparande.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla med-
arbetare, studenter men också alla våra vänner som stödjer 
högskolan. Utan er hade vi inte lyckats så bra – tillsammans 
kan vi göra skillnad.
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STUDENTERNA 
HAR ORDET
År 2018 kännetecknas som ett år präglat av stora frågeställ-
ningar och diskussioner inför framtiden. I en samtid där 
högkonjunktur rådet finns det en bred och efterfrågande 
arbetsmarknad som möjliggör för studenterna att lätt få 
arbete. Ett utgångläge vilket medför att högre utbildning så 
väl som engagemang inom studentkåren inte alltid är det 
mest attraktiva alternativet. Genom strategiska rekryterings-
kampanjer arbetar högskolan för ökat intag och fler studenter 
samtidigt som de expanderar inom andra områden. 

Ansökan om att få bedriva polisutbildningen har funnits 
på agendan under en längre tid. 2018 går till historien som 

det år där drömmen förverkligades. Arbetet med att ansöka 
och implementera polisutbildningen har varit omfattande 
och studenternas inflytande har varit inkluderat från start. 
I en tidspressad situation där beslut och arbete fortlöpt i ett 
högt tempo har däremot samråd i viss mån blivit lidande. 
Studentkåren ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och 
tar med glädje och stort intresse del av de utmaningar som 
tillkommer med en ny grupp studerande vid campus. 

Expandering av verksamheten syftar till att Högskolan 
i Borås är ett lärosäte med framåtsträvan, vilket även syns 
genom det arbete som bedrivs för att utveckla den nuvarande 



 

verksamheten. Därför har en viktig aktivitet under året varit 
projektet med att digitalisera salstentamen. Studentinflytande 
i styr- och arbetsgrupper har bidragit till att studentkåren fört 
fram åsikterna kring att studenternas tillgång till egna datorer 
inte ska vara avgörande för deras möjlighet att examineras. 
Högskolan är, som alltid, lyhörd gällande studenternas åsikter 
vilket mynnat ut i en situation där alla studenters olika förut-
sättningar tillgodoses. 

Genom aktivt deltagande i interna såväl som externa 
utvärderingar har studentkåren haft god möjlighet till att 
påverka kvalitetsarbetet inom högskolans utbildningar. 
Under Universitetskanslersämbetets nationella utvärdering 
av svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete var Högskolan 
i Borås en av de första kandidaterna. Utav de personer som 
deltog i utvärderingen var 12 stycken studenter. Samtliga 
granskningar har bidragit till ett utvecklingsarbete som 
medfört tydlighet och förbättringar vilket medfört en bättre 
situation för studenter vid lärosätet. 

I tider av förändring har det blivit dags för högskolan att 
byta rektor och studentkåren har under året varit delaktiga i 
arbetet med att hitta den rätta kandidaten. Under processen 
har det varit av stor vikt för studenterna att den person som 
kommer axla uppdraget ser till, och arbetar för, de stude-
rande. Processen avslutades i ett hörande med tio student- 
representanter närvarande. Studentkåren tillstyrkte förslaget 
och ser fram emot att samarbeta med en ny frontperson. 

Vi vill tacka Björn Brorström för ett gott samarbete och 
belysa hans förmåga att lyssna, värdera och ta emot våra åsik-
ter på ett sådant sätt att vi alltid känt oss som en jämlik part i 
samtalet. Detta är något som vi förstått inte alltid är självklart 
i högskolevärlden och är glada över den relation mellan stu-
dentkår och lärosäte som Björn hjälpt till att skapa. 

För att lyfta något som påverkade oss under året som inte 
högskolan eller studentkåren kan råda över, är bristen på plat-
ser i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för sjuk-
sköterskor. 2018 inleddes med att flera studenter inte skulle få 
återuppta sina studier då det saknades platser i närområdet. 
Slutligen lyckades det lösas med platser i Ängelholm som ett 
exempel. Det hjälper således inte att endast ålägga lärosätena 
att utbilda fler sjuksköterskor om det inte medför att vården 
också ges uppdraget och förutsättningarna att ställa fler VFU-
platser till lärosätenas förfogande.

Det råder ingen tvekan om att studenters tankar 
och idéer är efterfrågade och uppskattade av högskolan. 
Studentinflytande är en rättighet men kan i vissa tillfällen 
upplevas som skyldighet. I en situation då högskolan 
utvecklas och expanderar ställs det högre krav på student- 
representation vilket för studentkåren under 2018 resulterat 
i hög arbetsbelastning. Studentkårens fokus på utbildnings-
bevakning och studentinflytande vid Högskolan i Borås 
har därmed resursmässigt konkurrerat med organisationens 
utvecklingsarbete och medlemsrekrytering. Ett läge som 
medfört nedåtgående engagemang och medlemsanslutning 
inom studentkårens organisation. Behovet av ökad synlighet 
och tydligare kommunikation kring studentkårens arbete 
har diskuterats och att vända denna negativa trend blir en 
stor fråga att hantera framöver. Bristande engagemang är en 
svårighet och fastän representationen under året varit hög 
kommer fokus framöver vara att främja inflytande. 

Trots de utmaningar som funnits blickar vi framåt. 2018 
avslutades på bästa möjliga sätt då högskolans styrelse i 
december beslutade att Studentkåren i Borås får ställning som 
studentkår vid Högskolan i Borås i ytterligare tre år. Det är 
med stor glädje som vi ser fram emot att få fortsätta samar-
beta och att tillsammans med högskolan skapa Sveriges bästa 
högskola i Sveriges bästa studentstad. 
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Under 2018 har Studentkåren i Borås organiserat 48 studenter engagerade som 

studentrepresentanter i högskolans beredande och beslutande organ. 80 studenter 

har 2018 engagerat sig i studentkårens organisation. På campus finns det i dag 10 

stycken campusföreningar. Studentkåren har under 2018 haft 780 medlemmar. 

Ellen Högberg
Ordförande, 
Studentkåren i Borås
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2018 – ÅRET I KORTHET

SAMLAR SVERIGE FÖR HÅLLBART MODE

Högskolan fick regeringsuppdraget att skapa en nationell 
plattform för hållbart mode och hållbara textilier. I och 
med satsningen siktar Sverige på att bli bäst i världen 
på klimatsmarta textilier. Uppdraget innebär att vara 
en samlande kraft för hela Sverige, det pågår i 5 år och 
finansieras med 40 miljoner kronor från regeringen.

MATS TINNSTEN NY REKTOR

Under 2018 fattade regeringen beslut ge Mats Tinnsten 
uppdraget som rektor för Högskolan i Borås från och med 
januari 2019. Han var tidigare prorektor vid Mittuniversitetet 
och är professor i maskinteknik. Björn Brorström tackades 
av i december efter sju och ett halvt år som rektor.

POLISUTBILDNING

I juli 2018 fattades det formella beslutet - Högskolan i Borås 
får bedriva polisutbildning. Därmed blev Högskolan i Borås 
det femte lärosätet i landet som ger polisutbildning. Under 
hösten pågick ett intensivt arbete för att förbereda för de 
första polisstudenterna som började vårterminen 2019.

HANDELNS DIGITALISERING FOKUS FÖR 

FÖRETAGSFORSKARSKOLA

Under hösten började 10 doktorander på olika företag i 
regionen för att ta sig an de mest aktuella forskningsfrågorna 
inom digital handel. Forskarskolan heter INSiDR, 
finansieras av KK-stiftelsen och drivs tillsammans med 
Jönköping University och Högskolan i Skövde.

SKRÄP BLIR TILL MAT

Det nystartade projektet ”Ways2Taste” väckte 
uppmärksamhet i media. Det handlar om att odla 
svamp på restprodukter som i annars skulle bli till avfall. 
Restprodukterna som används i projektet kommer bland 
annat från bagerier och mataffärer och svampmassan som 
odlas blir till bioplast, etanol och mat. Det finansieras 
av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) 
och utförs tillsammans med 17 samarbetspartners.

SMART BINDA FÖR MINSKAD MENSFATTIGDOM

Den återanvändningsbara bindan ”Spacerpad” fick fortsatt 
finansiering. Projektet utgår från problemet mensfattigdom. 
Dagens befintliga återanvändningsbara bindor absorberar 
blodet vilket gör dem svåra att tvätta och de tar lång tid 
torka. ”Spacerpad” fungerar som en extern menskopp i 
textil som är lätt att skölja ur och snabb att torka. Nu ska 
en provserie testas av kvinnor i fattiga miljöer i Kenya.

NOBELEVENT I NYA KONGRESSHUSET

Högskolan anordnade det årliga Nobeleventet på Borås 
Kongress. Över 500 gymnasieelever kom för att höra 
högskolans forskare och lärare berätta begripligt och 
inspirerande om årets olika pristagare och deras insatser.

ÅRETS JULKLAPP SATTE LJUS PÅ ”RE:TEXTILE”

Det återvunna plagget blev årets julklapp. Det satte ljuset 
på projektet ”Re:textile” vid Science Park Borås som 
arbetar med cirkulära flöden i textilbranschen. Idén är att 
genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge 
genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt 
uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden.

Inledning

Året i siffror

2018 2017 2016

Nettoomsättning, Mkr 700,2 670,7 636,9

 – varav externa intäkter 128,0 128,3 112,8

Verksamhetsutfall –2,7 –0,8 –9,0

Myndighetskapital 33,9 36,5 35,7

Antal helårsstudenter (HST) 5 486 5 621 5 655

Antal helårsprestationer (HPR) 4 603 4 768 4 775

Antal avlagda examina 1 766 1 645 1 950

Antal disputationer 19 8 11

Medeltalet anställda1 748 730 713

Antal professorer 52 54 55

Antal egna doktorander 88 93 68

Andel disputerade lärare 57% 57% 55%

1 I tidigare års årsredovisningar redovisades individer med olika befattnings-
kategorier dubbelt. Från och med 2017 redovisas varje individ endast en 
gång varför uppgifterna 2016 ändrats i jämförelse med tidigare årsredovis-
ningar.
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90%
ENLIGT TIDNINGEN BON STÅR TEXTILHÖGSKOLAN  

FÖR 90% AV DE QUEERA OCH KONSTNÄRLIGA  

MODEUTTRYCKEN I SVERIGE.

Inledning

2
NYA UTBILDNINGAR STARTADE: 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING 

MED INRIKTNING MOT AKUTSJUKVÅRD 

SAMT MASTERPROGRAM I VÅRDVETEN-

SKAP MED INRIKTNING MOT PREHOSPITAL 

OCH INTRAHOSPITAL AKUTSJUKVÅRD.

5    
DOKTORER PROMOVERADES OCH 2 

PROFESSORER INSTALLERADES PÅ 

ÅRETS AKADEMISKA HÖGTID.

SNABBSPÅR
9 NYANLÄNDA FORSKARE 
TESTADE ETT SNABBSPÅR 

I ETT PILOTPROJEKT MED FLERA 
LÄROSÄTEN. EN FORSKARE VAR 

PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS 
UNDER HÖSTTERMINEN.

400
DELTAGARE KOM PÅ 

INNOVATIONSRIKSDAGEN 2018 

MED TEMAT CIRKULÄR EKONOMI 

 KONFERENSEN ARRANGERADES AV 

SCIENCE PARK BORÅ 

 OCH INKUBATORN I BORÅS.

23
HÖGSKOLAN BESÖKTE

MÄSSOR OCH SKOLOR.

SINA SEIPEL VANN 
FORSKAR GRAND PRIX

I ÅRETS FORSKAR GRAND PRIX I BORÅS – EN 
TÄVLING I ATT PRESENTERA FORSKNING SÅ 

FÄNGSLANDE, INSPIRERANDE OCH PEDAGOGISKT 
SOM MÖJLIGT – VANN SINA SEIPEL. HON ÄR 
DOKTORAND INOM TEXTIL MATERIALTEKNIK 
OCH HENNES FORSKARSTUDIER HANDLAR 
OM KLÄDER SOM KAN KÄNNA AV UV-LJUS.



ETT LÄROSÄTE 

MED UNIVERSITETS- 

KVALITETER
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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 sex 
områden. Varje område ska vara nationellt starkt och ha 
internationellt framgångsrika lärar- och forskargrupperingar. 
Hög vetenskaplig och konstnärlig nivå är en självklarhet och 
verksamheten präglas av ett gränsöverskridande arbets- och 
förhållningssätt. 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 på 
avancerad nivå utgör en rekryteringsbas för lärosätets forskar- 
utbildningar. 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.
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Inledning

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 
11 500 studenter till en levande och attraktiv stadsmiljö. 
Inom campus finns också Textile Fashion Center; ett kreativt 
centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksam-
het som stödjer högskolans verksamhet inom främst textil och 
mode. Lokalerna och Textilhögskolans unika maskinpark 
erbjuder en enastående miljö för utbildning, konstnärligt 

utvecklingsarbete och forskning. Textile Fashion Center 
inrymmer även Science Park Borås som är ett samverkans- 
projekt med flera aktörer som Borås Stad, RISE och hög- 
skolan. 

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.



Inledning

HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2018 — 11



12 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2018

Kvalitet

KVALITETSARBETE

Det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås 
utgör en integrerad del av verksamheten, vilken präglas 
av ett ständigt pågående förbättringsarbete på alla nivåer 
och inom alla processer. Högskolan följer kontinuerligt 
Universitetskanslersämbetets 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 av det lokala utbildningspaketet.

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitetsarbetet 
är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger mellan 
ledning och enheter, nämndernas uppföljningar av nya 
och befintliga utbildningar, samt kurs- och programut-
värderingar. Under 2018 har den första omgången av den 
lokala utvärderingscykeln av högskolans utbildningar 
avslutats. I arbetet har externa ämnesexperter och arbets- 
livsrepresentanter medverkat. De erfarenheter som dragits 
från den första utvärderingsomgången ligger till grund 
för arbetet med en översyn av processen som kommer 
att genomföras under 2019.   

Högskolan i Borås har i all sin verksamhet ett ständigt fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling. 

I centrum för kvalitetsarbetet står högskolans policy för kvalitetsarbete samt en lokal utvärde-

ringscykel för kvalitetssäkring av all utbildning vid högskolan. Den första utbildningsgranskningen 

i enlighet med den antagna modellen påbörjades 2017 och har slutförts under 2018. Under året 

har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) även genomfört två platsbesök som ett led i arbetet med 

att granska svenska lärosätens kvalitetssystem för utbildning.

KVALITET

EXTERNA GRANSKNINGAR

Under 2018 har ett antal åtgärder implementerats 
som korrigerar de brister i forskarutbildningen i 
textil materialteknik som UKÄ identifierade under 
2017. UKÄ har även påbörjat en granskning av 
forskar-utbildningen i textil- och modedesign. 

UKÄ har under året granskat högskolans sätt att 
systematiskt arbeta med att följa upp, utvärdera och 
utveckla sina utbildningar och sitt kvalitetssystem. UKÄ:s 
bedömargrupp har även genomfört två platsbesök vid 
högskolan och då träffat representanter för lärare, studenter, 
externa intressenter och ledning. Ett sammanfattande 
omdöme från UKÄ förväntas under 2019.

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 
kvalitetsarbetet genomför högskolan årligen en student- 
barometer bland nuvarande studenter, samt en alumnunder- 
sökning. Studentbarometern visar på bra resultat för lärosätet 
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Kvalitet

högskoleövergripande pedagogiska utbildningsutbudet som 
erbjuds all undervisande personal vid högskolan. Sektionen 
initierar, stödjer och bedriver forskning och utvecklingsar-
beten inom området pedagogiskt arbete med fokus på högre 
utbildning och högskolepedagogik.

Samverkan internt har under 2018 framför allt skett kring 
digitala examinationer och jämställdhetsintegrering. Det 
kvalitetshöjande arbetet med jämställdhetsintegrering har 
inneburit konsultation och seminarier/workshoppar/kurser i 
praktiskt jämställdhetsarbete och normkritiskt förhållnings-
sätt i högre utbildning i direkt samarbete med andra sektioner 
på högskolan. Nätverket för flexibelt lärande är ett annat 
exempel på samverkan där deltagare från samtliga akade-
mier medverkar för att utveckla den digitala kompetensen 
vid lärosätet. Användningen av högskolans Active Learning 
Classroom har intensifierats och pedagogiskt stöd har erbju-
dits och utnyttjats av högskolans lärare.

Förutom dessa aktiviteter har 2018 inrymt den kontinuer-
liga och behörighetsgivande grundutbildningen i högskole- 
pedagogik samt övriga fortsättningskurser på avancerad nivå 
för de som har genomgått högskolepedagogisk grundutbild-
ning. Utbudet har också bestått av en introducerande kurs 
i undervisning och lärande på engelska för högskolans dok-
torander, föresläsningsserie om juridik för universitetslärare, 
seminarieserie om examination och bedömning, workshop-
par i användning av digitala verktyg för undervisning samt 
enskild konsultation kring pedagogisk utveckling för lärare, 
kurslag och sektioner. En docentmeriterande handledarut-
bildningen för forskarhandledare har genomförts i samverkan 
med Högskolan Väst.

Slutligen har ett Linnaeus-Palmeprojekt tillsammans med 
Havanna Universitet påbörjats, vilket syftar till lärar- och 
studentutbyte mellan högskolan i Borås, med fokus på mas-
terutbildning i pedagogiskt arbete samt högskolepedagogisk 
utbildning, och Havanna Universitets Center för utveckling 
av högre utbildning.

på sex av de åtta index som mäter kvalitet i utbildningen. 
De två högst rankade indexen är hur planeringen inför 
kursstart fungerar och utveckling av analytiska förmågor. 

Alumnundersökningarna redovisar de utexaminerades 
arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kom-
petenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer samt 
deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. 
Såväl interna som externa alumnundersökningar har visat 
att högskolans studenter får arbete efter avslutad utbildning. 
En viktig aspekt är ett utbildningsutbud som harmonie-
rar mot arbetsmarknadens behov. Resultatet av lärosätets 
egna uppföljningar verifieras också av UKÄs och tidigare 
Högskoleverkets etableringsrapporter. 

STUDENTINFLYTANDE

Den studentsammanslutning som har ställning som 
studentkår vid Högskolan i Borås är Studentkåren i Borås. 
Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka och 
medverka i utvecklingen av högskolans utbildningar och 
forskning samt att ge goda förutsättningar för studier 
vid lärosätet. Studentkåren i Borås har under året beretts 
möjlighet till representation i samtliga beslutande och 
beredande organ vid högskolan. Studentrepresentanter 
medverkar även som aktiv part i de lokala utbildningsut- 
värderingarna.

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 

Högskolan i Borås arbete med pedagogisk utveckling är 
strategiskt, vetenskapligt grundat och sker i samverkan internt 
med akademier och verksamhetsstöd och externt med andra 
lärosäten. Sektionen för pedagogisk utveckling och forsk-
ning (PUF) ansvarar för planering och genomförande av det 
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HÅLLBAR  UTVECKLING

DEN HÅLLBARA HÖGSKOLAN

Högskolan i Borås har under det senaste decenniet 
alltmer systematiskt och med en flervetenskaplig ansats 
arbetat för att vara den hållbara högskolan. Målet är 
att samtliga utbildningsprogram ska innefatta en eller 
flera kurser där hållbar utveckling är tydligt integrerat 
i kursen, att forskningen ska utmärkas av studier som 
syftar till att hantera de stora samhälleliga utmaningarna 
formulerade i Agenda 2030 och att lärosätets campus 
ska vara hållbart. Till detta kommer att högskolan är 
och ska vara utmanande och pådrivande i det regionala 
samarbetet för en ökad hållbarhet i en bred bemärkelse.  

I den av styrelsen för Högskolan i Borås fastställda 
policyn för hållbar utveckling uttrycks att forskning 
om hållbar utveckling prioriteras. Det är ett viktigt 
ställningstagande som innebär att forskning om hållbarhet 
sätts framför annan forskning. Över tid har också, i enlighet 
med policyn och prioriteringar gjorda av ledningen och i 
verksamheten, omfattningen på hållbarhetsforskningen 
ökat, breddats och fördjupats. Inom samtliga prioriterade 
forskningsområden bedrivs i dag forskning om hållbarhet 
med en flervetenskaplig ansats. Högskolan i Borås science 
park, som är en samverkansarena såväl internt som med 
externa partners, har en mycket tydlig hållbarhetsprofil 
med fokus på hållbar design, hållbara material, hållbara 
affärsmodeller och hållbar stadsutveckling.

Jämställdhetsintegrering och ett globalt perspektiv är 
självklart för den hållbara högskolan. Ett globalt perspektiv 
innebär en kontinuerligt ökande internationalisering genom 
ökad rörlighet bland studenter och medarbetare och fler 
inresande studenter, gästlärare och forskare. Den hållbara 
högskolan värnar också om studenter och medarbetare genom 
att verka för goda arbets- och studiemiljöer på ett hållbart 

Vetenskap för profession tar avstamp i de utmaningar som omvärlden identifierar. Flervetenskap-

lig belysning och ett ämnesöverskridande arbetssätt är förutsättningar för en sådan inriktning. 

Med utgångspunkt i Vetenskap för profession understryker Högskolan i Borås vikten av inter-

nationalisering och hållbar utveckling. Dessa aspekter är självskrivna i alla framtidsorienterade 

professioner och nödvändiga för att skapa goda levnadsförutsättningar nu och i framtiden.

campus. Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem, 
som uppfyller kraven enligt den nya versionen av ISO 14001, 
med högt ställda krav på integration av hållbar utveckling i 
kärnverksamheten och i högskolans campusmiljö. Högskolan 
är ett av de fem lärosäten som av Naturvårdsverket rankas 
högst för sitt systematiska miljöledningsarbete. Högskolan 
fortsätter också att vara ett föredöme gällande det strategiska 
hållbarhetsarbetet, vilket bekräftas av ett mycket positivt 
omdöme i den av Universitetskanslersämbetet genomförda 
tematiska utvärderingen av hållbar utveckling i utbild- 
ningsverksamheten.

De interna målen inom hållbar utveckling för 
perioden 2017–2019 är indelade i fyra områden; utbildning, 
forskning, samverkan och campus. Målupp-fyllelsen 2018 
har varit mycket god, den mäts dels med stöd av kvantitativa 
resultatmått, dels genom en kvalitativ uppföljning. 
Högskolan har nu 40 diplomerade kurser inom hållbar 
utveckling och med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 
har stipendier delats ut till såväl examensarbeten som 
utvecklingsprojekt där hållbar utveckling står i centrum. 

NATIONELL PLATTFORM FÖR HÅLLBART 

MODE OCH HÅLLBARA TEXTILIER

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resurs-
intensiva och förorenande branscher. Textil produktionens 
miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från 
fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och 
produkter, till distribution, transport och försäljning. För 
att bryta den negativa trenden krävs en systemförändring. 
I april 2018 kom beskedet att regeringen ger Högskolan 
i Borås uppdraget att etablera en nationell plattform för 
hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen ska 
främja samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan 

Kvalitet
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och förmedla utbildning, forskning och innovation, samt 
stödja nya, hållbara affärsmodeller. Verksamheten inom 
plattformen sker vid Science Park Borås som utgör en 
central del av det regionala innovationssystemet och skapar 
förutsättningar för högskolans prioriterade områden att 
vara nationellt ledande och internationellt erkända.

UTBILDNING

Drygt 70 procent av utbildningsprogrammen som ges vid 
högskolan innehåller nu minst en diplomerad kurs med 
ett integrerat perspektiv på hållbar utveckling vilket är en 
positiv utveckling i riktning mot att nå det uppsatta målet 
att samtliga utbildningsprogram ska innehålla en diplomerad 
kurs vid 2019- års utgång. Antalet examensarbeten med ett 
integrerat hållbart utvecklingsperspektiv fortsätter att öka 
vilket visar att integreringen av hållbar utveckling fått ett 
tydligt genomslag i utbildningen. Antal utbildningsprogram 
som innehåller ett introduktionsmoment om hållbar 
utveckling, 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 genomförts under året och på sikt är syftet 
att integrera kursen i högskolans forskarutbildningar.

Under året medverkade Högskolan i Borås och 
presenterade sitt hållbarhetsarbete på UKÄ:s och SUHF:s 
gemensamma hållbarhetskonferens. Konferensen var 
med anledning av UKÄ:s utvärdering av universitet och 
högskolors arbete med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen. Högskolan var för övrigt ett av de tolv lärosäten 
vars hållbarhetsarbete blev godkänt i UKÄ:s utvärdering.

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. 

I april arrangerade Strategigruppen för hållbar 
högskola en konferens för medarbetare på högskolan. 
Antalet deltagare på konferensen var cirka 250 och mycket 
inspirerande föreläsningar om hållbarhet och Agenda 
2030 hölls av inbjudna föreläsare och av medarbetare 
vid högskolan. Konferensen blev en manifestation för 
hållbarhet och universitet och högskolors stora betydelse 
för implementeringen av målen i Agenda 2030.

Nätverket Hållbar utveckling i Högre utbildning 
(HU2) förlade under året sin höstkonferens till Borås. 
I anslutning till HU2-evenemanget genomfördes också 
den årligen återkommande konferensen Research on 
Sustainability (RoS), som arrangeras av högskolan. Det 
blev intressanta dagar som visade på den omfattning och 
mångfald som hållbarhetsforskningen vid högskolan har 
och på alla de initiativ som tas för att integrera hållbarhet i 
utbildningarna. Rapporten ”Från tyst vår till het sommar”, 
som är volym 45 i rapportserien Vetenskap för profession 
och som beskriver högskolans hållbarhetsarbete under 
tio år, publicerades i anslutning till konferenserna.

Kvalitet
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Kvalitet

Högskolan i Borås har under året fortsatt sitt arbete med 
att fördjupa internationaliseringen, inklusive internationa-
lisering på hemmaplan. Tillsammans med hållbar utveck-
ling, lika villkor och breddat deltagande utgör interna-
tionalisering en viktig aspekt av högskolans verksamhet. 
Internationaliseringsutredningen (SoU 2018:3) och dess 
möjliga tillämpningar har aktivt diskuterats inom högskolan 
och en ny policy för internationalisering är under utveckling. 

STUDENTENS LÄRANDE I CENTRUM

Internationellt utbyte är viktigt för Högskolan i Borås och 
därför arbetar vi aktivt med att främja utresandemöjligheter 
av hög kvalitet för såväl medarbetare som studenter. Ett nog-
samt tillvaratagande av internationella erfarenheter – forska-
res, lärares, studenters och övrig personals – bidrar såväl till 
lärande, forskning och utveckling av högskolan. 

ANTAL IN- OCH UTRESANDE

Under 2018 hade Högskolan i Borås en fortsatt god mobilitet 
bland studenterna. Med 205 utresande och 214 inresande 
studenter har högskolan relativt god jämvikt i mobilitet inom 
utbytesprogram. Bland utbytesprogrammen utmärker sig 
framför allt Erasmus+, men även Linnaeus-Palme. I tillägg 
har tio studenter gjort utlandspraktik utanför dessa program, 
vilket ger en total av 215 utresande studenter som har haft 
internationell erfarenhet under året. Kvinnor fortsätter att ha 
högst andel bland både in- och utresande studenter.

LÄRARUTBYTE

Lärarutbyten är en central del av internationaliseringen 
och den sker inom ramen for Erasmus+, men även inom 
Linnaeus-Palmeprogrammet, där högskolan har haft utbyte 
med lärosäten i Indonesien, Thailand och Brasilien under 
året. Högskolans lärare har även undervisat i såväl Uganda 
som Rwanda och Mocambique. Forskare och lärare ingår 
också i internationella nätverk, där utbyten sker inom ramen 
för forskningsprojekt och konferenser. Ett exempel på det 
sistnämnda är forskningsprojektet SUITCEYES (Smart, 
User-friendly, Interactive, Tactical, Cogintion-Enhancer 
that Yields Extended Sensophere), som under året genererat 
ett antal internationella aktiviteter vid högskolan såsom 
ett kickoff-symposium, där representanter från lärosäten, 
företag och organisationer i sju samarbetsländer deltog.

Över huvud taget har högskolan haft ett stort antal 
internationella gäster under året, såväl för deltagande 
i forskarseminarier som för jobbskuggning, gästforskning och 
undervisning. Ett exempel är doktorandkursen i kvalitativ 
forskningsmetod, där representanter för Robert Gordon 
University Aberdeen, Northumbria University samt 
University of Ontario undervisade. Ett annat exempel är 
doktorandkursen Research Perspectives on Sustainable 
Development.

FÖRHÅLLANDET GLOBALT – LOKALT

Högskolan i Borås arbetar medvetet med att ta tillvara 
på utresande och inresande internationella studenters 
och medarbetares 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 i Borås ökade under 2018 sina insatser i 
Invandrarakademin, som stödjer utländska akademikers 
möjligheter till vidareutbildning och etablering på 
arbetsmarknaden. I ett av projekten, som koordineras 
av Göteborgs universitet och där Invandrarakademin 
spelar en central roll, är målgruppen nyanlända 

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

integrerad del i arbetet för uppfyllandet av högskolans mål och visioner. Internationalise-

ringsarbetet bidrar till att sätta studenternas lärande i centrum, till att öka andelen forsk-

ning, samt till det fortsatta byggandet av kompletta akademiska miljöer. En nära koppling 

finns till hållbar utveckling.

Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2018 2017 2016

Inresande studenter 214 176 210

– andel kvinnor 70% 72% 73%

– andel män 30% 28% 27%

Utresande studenter 205 220 220

– andel kvinnor 74% 80% 84%

– andel män 26% 20% 16%
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akademiker. Högskolan i Borås ingår också i Scholars 
at Risk, ett internationellt nätverk av lärosäten som 
bevakar och främjar den akademiska friheten runt om 
i världen, bland annat genom att ge skydd för forskare 
som inte kan vara verksamma i sina hemländer.

INTERNATIONELLT ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR

Internationalisering är en viktig del av strategiarbetet med 
målet att öka kvalitet och relevans i utbildning och forskning, 
samt för att utveckla samhällsrelevanta utbildningar med 
global attraktionskraft. Högskolan i Borås har ett antal unika 
utbildningar inom digitala bibliotek, resursåtervinning samt 
textil och mode, vilka attraherar studenter från hela världen. 
Ett arbete med att se över ökade utbytesmöjligheter, bland 
annat genom identifierande av utbytesfönster, har genomförts. 

Kopplingen mellan internationalisering och hållbar 
utveckling stärktes ytterligare under året, bland annat 
genom att forskarkursen Research perspectives on 
sustainable development inrättades som ett samarbete 
mellan högskolans tre akademier under hösten 2018 och 
ges på engelska. Ett samarbete har inleds kring hållbar 
utveckling inom vården i NurSus- projektet tillsammans 
med University of Plymouth och Högskolan i Dalarna.

INTERNATIONELL SAMVERKAN

Internationell samverkan är viktig för alla högskolans 
verksamheter, inklusive utbildning, forskning och innovation, 
vilket redan framgått. Ett par exempel till av internationell 
art och med koppling till hållbar utveckling, kan dock 
lyftas. Högskolans värdegrund och profil är med som 
utgångspunkter i utveckling av internationella aktiviteter.

Resursåtervinning och avfallshantering är ett par av de 
utmaningar som ringas in av FN:s globala mål. Forskning 
och kompetens krävs och här är högskolan aktiv också 
internationellt, bland annat inom ett samarbetsprojekt 
med Indonesien, där biogasområdet är i centrum. Under 
året organiserades en kurs vid Högskolan i Borås för 
deltagare från åtta indonesiska universitet, bland andra 
Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada 
och Universitas Tanjungpura. Samarbetet har också 

resulterat i flera samarbetsavtal med universitet i Indonesien 
för fortsatt utbyte inom forskning och utbildning och 
med fokus på avfallshantering och resursåtervinning.

I september skrev högskolan och University of 
Mazandraran i Iran under ett avtal som ger dubbel doktor- 
sexamen inom området resursåtervinning och där de 
första forskarstuderande kommer att påbörja sina 
studier under 2019. 

Högskolan har tre samarbeten inom ramen for Sidas 
(Styrelsen for internationellt utvecklingssamarbete) 
forskningsprogram Research Training Partnership 
Programme. Inom dessa förväntas forskningskapaciteten 
på lärosätena i partnerländerna stärkas, samtidigt 
som forskningsfält, erfarenhet och kompetens vid 
Högskolan i Borås utvecklas. Dessa tre samarbeten är 
med Universidade Eduardo Mondlane i Mocambique, 
med Makerere University i Uganda, där högskolan 
sammanlagt handleder tio doktorander, och med University 
of Rwanda, där samarbetet är inne på sitt sjätte år och 
där den första doktoranden förväntas disputera under 
2019. Samarbetena utgår från Bibliotekshögskolan, men 
inom dem samverkas också med högskolans bibliotek 
och med biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. 

INTERNATIONELL SAMPUBLICERING

Samarbeten med forskare från lärosäten utanför Sverige, 
forskningsinstitut och företag är viktiga för att utforska 
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 är fortsatt höga. 
Enligt Web of Science publicerade Högskolan i Borås till 
exempel 186 peer-reviewed bidrag 2017 (jämfört med 176 
hos Scopus), av vilka 82 (44 procent) var sampublicerade 
med medförfattare från andra länder (siffrorna är från 
2017 eftersom pålitlig data från 2018 inte är tillgänglig). 
Det kan jämföras med 2016, där 40 procent av bidragen 
var sampublicerade med medförfattare från andra länder. 

Kvalitet

205W
STUDENTER STUDERADE UTOMLANDS INOM 
RAMEN FÖR ETT UTBYTESPROGRAM 2018.
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Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet 

och har som övergripande mål att alla individer ska ha lika villkor och lika möjligheter. 

Högskolans verksamhet utvecklas genom möten mellan människor med olika bakgrunder, 

kunskaper och erfarenheter. Lika villkor innefattar samtliga delar av tillgänglighets-, 

mångfalds- och jämställdhetsarbetet och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär 

att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten. 

LIKA VILLKOR

FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE FÖR 

ATT MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER

Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier bedrivs syste-
matiskt genom de olika utbildnings- och informationsinsatser 
som planeras inom lika villkorsområdet, värdegrundsarbetet 
och genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

2018 reviderades handläggningsrutiner och riktlinjer 
angående trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling av studenter respektive anställda. Utöver detta 
infördes en webb-baserad anmälningsfunktion, där det även 
finns möjlighet att anmäla anonymt, en så kallad whistle- 
blower funktion. Under våren genomfördes en särskild 
utbildningsinsats för samtliga chefer inom vilken diskrimi-
neringslagen, rutiner och förebyggande åtgärder behandlades 
och diskuterades. Utöver denna särskilda insats genomförde 
Centrum för arbetsliv och välfärd, under året två seminarier 
kring sexuella trakasserier vilken riktade sig till både högsko-
lans anställda och till företrädare för näringsliv/kommuner.

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. 

Värdegrundsarbetet 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 

2018 har interna kurser genomförts för chefer och medarbe-
tare för att säkerhetsställa att studenter med särskilt pedago-
giskt stöd ska bemötas likvärdigt. I den högskolepedagogiska 
grundkursen, vilken är obligatorisk för alla nyanställda 
lärare, ingår normkritisk pedagogik, studentbemötande och 
tillgänglighetsfrågor med diskrimineringslagsstiftningen som 
grund. Högskolan erbjuder även kurser och workshoppar i 
normkritisk pedagogik och i att undervisa tillgängligt. I juni 
anordnades den tredje Pride-paraden i Borås och Högskolan 
i Borås var en aktiv samarbetspartner och deltog i paraden 
tillsammans med studentkåren. 

BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE

Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat 
deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer 
specifikt som en del av lärosätets arbete för inkludering 
och lika villkor. Breddad rekrytering avser samtliga planerade 
och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i 
Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade 
grupper i syfte att öka deras andel 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 strävar efter att skapa lika möjligheter för alla 
studenter genom inkluderande undervisning samt efter en 
breddad rekrytering till alla utbildningar, det vill säga en 
representativ fördelning till högskolan avseende kön, etnicitet 
och social bakgrund. Begreppet inkludering visar att det 
inte bara handlar om rekrytering utan även om retention.

Högskolan driver sen många år tillbaka olika aktiviteter 
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inom olika verksamheter för att främja breddad rekrytering 
och breddat deltagande. Några exempel på detta är Förskol-
lärarutbildning för pedagogiskt verksamma, utbildningen 
Invandrarakademin och alternativt urval till vissa av 
högskolans utbildningar. Utbildningen Invandrarakademin 
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. Värt att nämna är även det projekt som under 
året har startats inom sektionen för informationsteknologi 
som handlar om att utveckla ett program på avancerad 
nivå inom data-driven tjänsteutveckling. I den planerade 
målgruppen för programmet vet projektgruppen redan nu 
att det kommer att finnas individer som inte kommer att 
uppfylla förkunskapskraven då de saknar en kandidatexamen 
men har erforderliga kunskaper varför det kommer att bli 
aktuellt att bedöma deras reella kompetens. Metoder och 
tillvägagångssätt för hur den reella kompetensen hos dessa 
individer ska bedömas har därför diskuterats under året.

Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett 
framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och 
breddat deltagande i högre utbildning. Genom att till- 
gängliggöra akademiska studier för breda grupper i sam- 
hället lyckas Högskolan i Borås väl med rekryteringen 
av studenter från studieovana miljöer. 

BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS

Under 2018 har mycket arbete lagts på den pilotverksamhet 
inom bedömning av reell kompetens som Universitets- och 
högskolerådet (UHR) genomfört i samverkan med lärosätena. 

UHR har drivit ett nationellt valideringsprojekt för peri-
oden 2016–2018 i syfte att skapa en varaktig struktur och ett 
samarbete kring bedömning av reell kompetens. UHR bjöd 
under våren 2017 in universitet och högskolor att inkomma 
med projektansökningar inom ramen för ovan nämnda pilot-
verksamhet. 30 av landets lärosäten ansökte och beviljades 
medel från UHR.

Vid Högskolan i Borås har tre olika projekt drivits; 
Valideringsnätverk Väst, Invandrarakademin 2.0 samt 
Validering inom ingenjörsutbildning. Validering för erkän-
nande handlar om att efter UHR gjort en bedömning av 
den ofullständiga dokumentation som individen har om sin 
avslutade utbildning låta individen genomgå en validering 
hos ett lärosäte. Validering ska syfta till att stärka individens 
anställningsbarhet, inte för att kartlägga kunskaper inför 
vidare studier. 

VALIDERINGSNÄTVERK VÄST

Valideringsnätverk Väst har bestått av representanter 
från Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan 
i Jönköping, Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst. 
Metodstöd har hämtats från Validering Väst. Validerings-
nätverk Väst har arbetat med alla de tre spåren validering för 
behörighet/tillträde, tillgodoräknande samt erkännande. 

Utvecklingsarbetet har resulterat i ett gemensamt 
metodmaterial, en manual, som utgår från rollerna i en 
valideringsprocess; kartläggare, bedömare, beslutsfattare. 
Manualen är tänkt att användas som stöd för alla som är 
involverade i valideringsprocessen och ska ses som ett levande 
dokument där lärosätesspecifika delar kan adderas. Lärosätena 
inom Valideringsnätverk Väst har olika förutsättningar 
och kommer att ha något olika rutiner för bedömning av 
reell kompetens men kommer att arbeta utifrån samma 
process. Lärosätena inom Valideringsnätverk Väst kommer 
även att underteckna en gemensam överenskommelse 
för samarbete där nätverket förtydligar att man avser 
godta varandras bedömningar/bedömningsunderlag för 
behörighet och tillgodoräknande i möjligaste mån, att 
nätverket avser arbeta så likt som möjligt samt att nätverket 
avser fortsätta att samverka även efter projekttidens slut.

INVANDRARAKADEMIN 2.0

Invandrarakademin 2.0 har varit högskolans egna 
initiativ med fokus på validering för erkännande 
gällande utländska akademiker inom områdena/yrkena 
sjuksköterska, ekonom, ingenjör och bibliotekarie. 

Målsättningen var att utveckla organisation, metoder 
och rutiner för kartläggning och bedömning av reell 
kompetens inom nämnda områden/yrken. Projektets 
arbete har resulterat i en övergripande modell för 
processen kartläggning – bedömning – resultat. 

Antalet individer som har haft behov av att få sin 
utländska utbildning validerad har varit låg, så låg att 
UHR i slutet av 2018 valt att för tillfället pausa vidare 
utvecklingsarbete i processen validering för erkännande. 

VALIDERING INOM INGENJÖRSUTBILDNING

Syftet med projektet var att Kungliga Tekniska högskolan, 
Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och 
Högskolan i Borås tillsammans ska ta fram ett förslag till 
organisation för validering inom ingenjörsutbildning såväl 
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lokalt som för nationell samverkan. I det ingick att enas om 
ett ramverk och en valideringsmetodologi för ingenjörsutbild-
ningar och att ta fram en metod som kan användas. Fokus i 
projektet var på validering mot tillträde på grundnivå, senare 
del av utbildning samt tillgodoräknande mot examen. 

Projektet har arbetat fram en metod (process) för valide-
ring av ingenjörskunskaper som kan användas nationellt, vid 
alla lärosäten som ger ingenjörsutbildningar. Projektet har 
lagt ner mycket arbete med att arbeta fram en process som är 
enkel, effektiv och rättssäker.

MODERNA BEREDSKAPSJOBB

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att 
erbjuda arbete till personer som är långtidsarbetslösa eller 
nyanlända och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hög- 
skolan har under 2018 erbjudit fyra anställningar där Arbets- 
förmedlingen kunde matcha två av dem med lämpliga kandi-
dater. Regeringen har tagit beslut om att stoppa vidare beslut 
om moderna beredskapsjobb från och med 1 januari 2019. 

PRAKTIK I STATEN

Syftet med praktik i staten är att hjälpa personer, nyanländ 
eller person med funktionsnedsättning, att få arbetslivs- 
erfarenhet och lättare kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
Under året har högskolan erbjudit Arbetsförmedlingen tre 
praktikplatser varav en förlängts. Regeringen har beslu-
tat att statliga myndigheter fortsatt ska ta emot personer i 
praktik under 2019 och 2020, högskolan fortsätter således 
arbetet med att ta fram och möjliggöra praktikplatser som 
Arbetsförmedlingen kan matcha med kandidater. 
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Handlingsplanen är det styrdokument som ligger till grund 
för jämställdhetsintegeringsarbetet. Planen beskriver det 
arbete som akademier och Verksamhetsstöd har att utföra i 
ordinarie verksamhet. Arbetet med jämställdhetsintegrering 
leds av en styrgrupp där rektor är ordförande. I styrgruppen 
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, 73 procent, 
och utbildningsvalen, sett till alla utbildningsprogram, är i 
hög grad könsbundna. De könsbundna studievalen avspeglar 
sig även i personalsammansättningen. Till exempel undervi-
sar fler kvinnor än män på lärarprogrammen, och tvärtom på 
ingenjörsprogrammen. Det är svårt att utifrån högskolans för-
utsättningar förändra studievalen kortsiktigt då normer som 
påverkar val av yrke och utbildning ofta grundas i tidig ålder. 
För att långsiktigt förändra könsmönstret i utbildningsvalen 
finns däremot större möjligheter genom att i utbildningarnas 
innehåll och genomförande försöka påverka och förändra 
samhälleliga normer och värderingar. 

KÖNSBUNDA STUDIEVAL 

Inom området genomfördes under 2018 ett pilotprojekt. 
Pilotprojektets syfte var att undersöka om och hur jämställd-
hets- och genusaspekter integreras i högskolans utbildnings-
program. Följande två högskoleövergripande mål, låg till 
grund för projektet: 
- Studenter ska mötas av en miljö där alla bemöts och 

bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskap, och inte 

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska stärka arbetet för kvinnors och män lika 

rättigheter och lika möjligheter att arbeta i och/eller bedriva studier i högre utbildning genom att 

använda jämställdhetsintegrering som strategi. Högskolan i Borås har i enlighet med ovanstående 

fastställt en handlingsplan för jämställdhetsintegrering samt beslutat att jämställdhetsintegrering 

är ett fokusområde i verksamhetsplanen för 2018–2020. 

utifrån normer kring kön. 
- Studenterna ska i sin utbildning få kunskap om och 

möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhet- 
och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart 
samhälle.
En utbildning från vardera akademi valdes ut för att 

genomlysas. Genomlysningen följde en modell med tre 
steg. Det första steget var en självvärdering av programmet 
där lärare ansvarade för att skriva en rapport utifrån givna 
anvisningar. Därefter genomfördes fokusgruppintervjuer med 
studenter och sedan genomfördes ett avslutande samtal där 
företrädare för programmen träffade en granskningsgrupp. 
Genomlysningen visade att de studenter som intervjuades 
i projektet upplevde en god studiemiljö. Det fanns dock 
utvecklingsmöjligheter beträffande kunskap och möjligheter 
till att diskutera jämställdhet i relation till kommande profes-
sion, vilket ledde till rekommendationer för programansvariga 
att mer systematiskt integrera jämställdhet och genusfrågor 
i utbildningen. De utbildningsprogram som ingick i pilot-
projektet ska följas upp under 2019. Utöver det resultat som 
rapporterna gav vid hand ledde projektet fram till en modell 
för granskning där ambitionen är att denna ska implemente-
ras i det ordinarie kvalitetsarbetet. 

Under 2018 genomfördes kursen ”Jämställdhets-
integrering i praktiken” av högskolans högskolepedagogiska 
enhet. Utöver detta genomfördes en föreläsningsserie om 
normer, samt riktade insatser till undervisande personal i 
normkritisk pedagogik. 

Kvalitet
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KARRIÄRVÄGAR 

Området 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. 
Högskolan medverkar i nätverket KLOSS-net i vilket 
samverkansskicklighet som merit vid anställning och 
befordring inom högskolesektorn är en del och där Högskolan 
i Borås tillsammans med tio andra lärosäten utvecklar 
kriterier för meritvärdering vid akademiska anställningar, 
något som även har bäring på jämställda karriärvägar. 
Vidare har en kurs för forskningsledare i samverkan med 
Högskolan i Skövde och Högskolan Väst startats. I denna 
ingår jämställdhet och mångfald som en självklar aspekt.

I december genomfördes ett professorskollegium där hög-
skolans professorer och docenter deltog. Temat var jämställd 
forskning och forskningens ojämställda villkor diskuterades. 
I beaktandet av fördelning av forskningsmedel utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv är detta en viktig, kvalitativ aspekt. 
Högskolans modell för fördelning av forskningsmedel bygger 
på en matematisk modell där medel fördelas till akademinivå. 
Högskolan är dessutom i hög grad beroende av externfinan-
siering, och det innebär att det finns mycket små möjlig-
heter att beakta tilldelning utifrån jämställdhetsaspekter. 
Fördelning av tid är en annan viktig aspekt för mer jämställd 
forskning. Högskolan gjorde under 2016 en undersökning 
där fördelningen av tid mellan undervisning, forskning och 
administration mellan män och kvinnor synliggjordes. På ett 
högskoleövergripande plan fanns det ingen skillnad i forsk-
ningstid mellan män och kvinnor.

Högskolan i Borås är inte jämställd sett till samtliga 
anställda då andelen kvinnor är i majoritet (61 procent).  
Den undervisande personalen är som helhet jämställd, men 
det finns skillnader mellan olika lärarkategorier. Andelen 
kvinnliga professorer på högskolan är 33 procent vilket är 
något högre än på nationell nivå. I kategorin adjunkter är 
fördelningen den motsatta då kvinnorna utgör 64 procent. 
Inom övriga yrkesgrupper är könsfördelningen ojämn och 
kvinnorna är i majoritet i de administrativa yrkena samt inom 
biblioteksområdet medan männen återfinns i stor utsträck-
ning inom de tekniska yrkena.

Högskolan i Borås tar årligen fram en kvantitativ kart-
läggning av jämställdheten med hjälp av Nyckeltalsinstitutet, 
vilket resulterar i ett jämställdhetsindex, JÄMIX. 2018 
års resultat hade en något högre poäng än föregående år.  
Chefsstrukturen är jämställd då andelen kvinnliga chefer 
motsvarar andelen kvinnliga anställda. Högskolans styrelse 
är jämställd, medan ledningsrådet har en överrepresentation 
av kvinnor. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har 
ökat något, medan kvinnors och mäns uttag av föräldrapen-
ning är i stort sett jämställd. Långtidssjukfrånvaron är högre 
för kvinnor, vilket speglar samhällsutvecklingen i övrigt. 
JÄMIX-resultatet diskuteras och analyseras i styrgruppen för 
jämställdhetintegrering och diskussionen kring ojämställda 
löner tas vidare inför lönekartläggningen.



26 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2018

Kvalitet

Samverkan i utbildning och forskning ger en koppling till 
en framtida arbetsmarknad och bidrar till ökad relevans i 
forskningen samt genererar värden för högskolan och det 
omgivande samhället att ta del av och omsätta. Med ett 
genomtänkt synsätt och strategiska perspektiv på samverkan 
ges förutsättningar på lärosätesnivå att bidra till samhällsut-
vecklingen, hög kvalitet på forskning och utbildning samt att 
stödja den enskilda forskaren och lärarens drivkraft till sam-
verkan, professionsutveckling och nyttiggörande av forskning.

HÖGSKOLEÖVERGRIPANDE SAMVERKANSARBETE

Under året har högskolan arbetat i ett flertal utvecklings- 
projekt i syfte att utveckla lärosätets strategiska samverkan 
utifrån lärosätets samverkansuppgift och framtida utma-
ningar. De syftar också till att utveckla verktyg och struk-
turellt stöd för samverkan inom utbildning och forskning.
Projekten har formulerats och genomförts tillsammans med 
ett stort antal svenska lärosäten. Ett projekt där Högskolan 
i Borås är koordinator berör meritvärde av samverkanskick-
lighet. Projektets övergripande mål är att bidra till en ökad 
kunskap och en nationell struktur gällande samverkansmeri-
tering.

Resurser för högskoleövergripande stöd till att utveckla 
och implementera samverkansaktiviteter inom utbildning, 
forskning och nyttiggörande har stärkts genom att nya 
medarbetare har rekryterats. Beslut har tagits om att ta 
fram en policy för samverkan vilken omfattar nyttiggörande 
och innovation vid högskolan i syfte att stärka högskolans 
övergripande målsättning, vision och arbete med samverkans-
uppgiften.  

NYTTIGGÖRANDE OCH INNOVATION 

Högskolans stöd för nyttiggörande och innovation har fort-
satt utvecklats vid enheten Grants and Innovation Office, vars 
uppgifter även inbegriper att stödja forskare vid ansökningar 
om forskningsfinansiering, patent- och licensieringsfrågor 
samt juridiskt stöd. Innovationsverksamheten bedrivs inom 

SAMVERKAN OCH INNOVATION 
Samarbeten och samverkan genomsyrar Högskolan i Borås som lärosäte och det arbete som 

bedrivs inom de olika vetenskapliga disciplinerna och i det professionsnära arbetssättet. Genom 

att samverka med offentlig sektor, näringsliv och samhället i stort finns goda förutsättningar att 

bidra till kunskapsutveckling och tillsammans ta sig an de komplexa utmaningar som vår samtid 

och framtid står inför och som beskrivs genom FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

ramen för Innovationspartnerskap Väst och har även finansie-
ring från Västra Götalandsregionen. Innovationsrådgivarna 
ger stöd för att verka för ökat nyttiggörande av idéer och 
forskningsbaserad kunskap vid högskolan. Under 2018 har 
ett flertal aktiviteter och utbildning av forskare och övriga 
medarbetare genomförts vid högskolan viket till exempel 
innefattar rådgivning till enskilda forskare, verifiering för 
tillämpning samt stöd till bildandet av tre spin-offer från 
forskning. Forskargrupper fick stöd i workshoppar formatet 
FRAM och formatet har vidareutvecklats. Föreläsningar om 
innovation för studenter i Textil projektutveckling genom-
fördes, liksom seminarier för forskare om affärsutveckling, 
finansiering, innovation och immateriella rättigheter. En kurs 
för master- 
studenter samt en workshop för forskare i immaterialrätt 
genomfördes, av innovationsrådgivare på GIO och experter 
från Patent- och registreringsverket. Innovationsrådgivarna 
har aktivt hjälpt till att bygga forskningssamarbeten med 
företag och institut.

Innovationsrådgivarna har under året även medverkat i 
expertgrupper för bedömning och utvärdering av innova-
tionsidéer för Västra Götalandsregionen, Ung Företagsamhet 
och IVA. Under 2018 har högskolan fortsatt fokuserat delar 
av innovationsresurserna till Innovationsplattform Borås, 
ett Vinnova-finansierat projekt som leds av Borås Stad med 
inriktning på hållbar stadsutveckling och sociala innovatio-
ner. 

CENTRUMBILDNINGAR

Vid Högskolan i Borås finns ett flertal centrumbildningar 
som är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande 
samhället och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. 
Centrumbildningarna samlar kompetens från flera områden 
och forskargrupper i syfte att stärka högskolans forsknings-
områden, öka samverkan och skapa förutsättningar att 
generera externa resurser. Ett flertal av centrumbildning-
arna arrangerar välbesökta seminarier samt är verksamma 
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i samverkansprojekt och uppdragsutbildning. Under 2018 
utgjordes centrumbildningarna av: Centrum för arbetsliv och 
vetenskap, Centrum för hållbart samhällsbyggande, Centrum 
för kulturpolitisk forskning, Centrum för välfärdsstudier, 
PreHospen – Centrum för prehospital forskning, SIIR – 
Swedish Institute for Innovative Retailing samt det nybildade 
Centrum för digitalisering. 

SCIENCE PARK BORÅS

Science Park Borås har tre verksamhetsområden; Smart 
Textiles, Hållbar konsumtion samt Hållbar samhällsut-
veckling, vilka är kopplade till högskolans styrkeområden. I 
april 2018 arrangerades bland annat Innovationsriksdagen i 
samarbete med Inkubatorn i Borås. Under två dagar samlades 
Sveriges alla science parks och inkubatorer för en konferens 
kring innovation med temat Cirkulär ekonomi i fokus.

Projekten som beviljats under året karakteriseras av 
Science Park Borås roll som en nyttiggörare av forskning 
från Högskolan i Borås. Det kan gälla allt ifrån material- 
utveckling, till nya affärsmodeller eller ändrade konsumtions-
mönster. För Smart Textiles har 2018 inneburit att arbetet 
ytterligare växlats upp på nationell och internationell nivå.  
Under året har Högskolan i Borås tilldelats ett regeringsupp-
drag för att etablera en nationell plattform för hållbart mode 
och hållbar textil. Det övergripande målet med uppdraget är 
att placera Sverige som en världsledande partner och förebild 
inom cirkulär ekonomi med minimerad miljöpåverkan avse-
ende textil och mode. Plattformen innefattar samverkan med 
ett stort antal olika aktörer på både nationella och internatio-
nell nivå. 

Ett samverkansprojekt som beviljats under året är 
Skogens Tyg, ett projekt inom BioInnovation, som inklu-
derar flera partners. Projektets ambition är att ta nästa steg 
i utvecklingen av svensk papperstextil för mode, inredning 
och teknisk textil. Även projektet re:textile, som syftar till 
att utveckla hållbara affärsmodeller har fått finansiering 
under året på nationell nivå. På internationell nivå har flera 

EU-ansökningar beviljats under året med Smart Textiles som 
en aktör. Dessa stärker möjligheten till samverkan på det 
europeiska planet avsevärt.

Inom Hållbar konsumtion och Hållbar samhällsutveck-
ling har Science Park Borås under 2018 etablerat sig som en 
tydlig aktör. Science Park Borås har fortsatt samordningsan-
svar för Västra Götalandsregionens satsningar på Förnybara 
produkter och tjänster i syfte att nå målen för Agenda 2030. 
Science Park Borås har även en tydlig roll inom området cir-
kulär ekonomi, inte minst genom etableringen av DO-Tank 
Center. 

KUNSKAPSFÖRMEDLING

Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt med aktivt 
kunskapsutbyte för att på bästa sätt bidra till samhälls-
utvecklingen och förmedla kunskap och forskning. 
Forskningen har under året bland annat synliggjorts under 
nationella och internationella konferenser och seminarier, 
på vetenskapsfestivalen, ForskarFredag, i riksmedia och 
internationell media. Utöver detta arrangeras öppet hus, 
föreläsningar, workshoppar och seminarier vid högskolan.  
Högskolan i Borås deltog 2018 i Almedalen med fem egna 
seminarier på den så kallade Västsvenska Arenan. Genom 
medverkan på olika sätt i seminarier och paneldebatter 
bidrar högskolan till samhällsutvecklingen inom våra 
styrkeområden. I högskolans skriftserie Vetenskap för 
profession publiceras löpande resultat från pågående 
och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan i Borås 
i tillägg till inlägg och artiklar i media. Högskolan ger 
också ut forskningsmagasinet 1866 två gånger per år 
för att sprida kunskap om högskolans forskning.

Kvalitet
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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 utbildningsverksamhet. 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 utbildnings-
verksamhet och Textilhögskolan är ett av högskolans två 
starka dottervarumärken. Det andra dottervarumärket 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 
högskolan att vidareutveckla samtliga områden och inten-
sifiera ansträngningarna för att erhålla examenstillstånd på 
forskarnivå inom områdena Pedagogiskt arbete samt Handel 
och IT.  

I syfte att ytterligare stärka profilerings- och utvecklings-
arbetet genomförde under 2017 en extern bedömargrupp en 
genomlysning av högskolans verksamhet för att tydliggöra 
Högskolan i Borås huvudsakliga styrkor. Inom ramen för 
arbetet ingick även att identifiera områden som potentiellt 
och på sikt kan bli styrkor i framtiden. Av bedömargruppens 
slutsatser framgick att Högskolan i Borås är ett lärosäte som 
lyckats väl i sitt profileringsarbete och att högskolans mål är 
starkt förankrade i organisationen. Samtidigt konstaterade 
bedömargruppen att såväl vision som mål behöver konkretise-
ras och kontinuerligt utvärderas för att ha effekt för högsko-
lans 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 
strategiska allianser samt fördjupa arbetet med internationa-
lisering. 

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 2018 har arbetet med att utveckla och bedriva 
utbildning av hög kvalitet, och med hög professions- och 
samhällsrelevans, fortsatt. Forskningen som bedrivits under 
året berör viktiga samhälls- och professionsutmaningar, bland 
annat kring migration och flyktingmottagande, beslutsstöd 
för prehospital vård, och inkludering av personer med funk-
tionsvariation. Bibliotekshögskolan har också under året varit 
involverad i och bedrivit både nationella och internationella 
samverkansprojekt för utbildning och forskning.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom området Biblioteks- och informationsvetenskap erbjuds 
utbildning från grundnivå till forskarutbildningsnivå, liksom 
fortbildningskurser och uppdragsutbildningar för yrkesverk-
samma. Trots det fortsatt starka arbetsmarknadsläget kvar-
stod under 2018 det stora intresset för områdets utbildningar 
med gott söktryck, inte minst till Bibliotekarieprogrammet 
distans, Webbredaktörsprogrammet distans, magisterpro-
grammet Strategisk information och kommunikation, samt 
de båda masterprogrammen. Under året har arbetet med 
kvalitetssäkring av utbildningarna fortgått, bland annat 
genom ett arbete med större revidering och översyn av tre 
utbildningsprogram. 

Kompetensutvecklingen inom området relaterar i stor 
utsträckning och allt tydligare till samhällsgemensamma 
utmaningar som har med hållbar utveckling att göra. Under 
2018 har arbetet med integration av hållbar utveckling 
i utbildning tagits vidare, exempelvis genom översyn av 
hållbarhetselement på programnivå, samt införande av ett 
högskolegemensamt introduktionsmoment för hållbar utveck-
ling. Dessutom har ett flertal fortbildningskurser erbjudits, 
exempelvis områden som litteraturförmedling, läsning, 
interaktionsdesign och användbarhet, informationssökning 
och källkritik, samt vetenskaplig publicering. Arbetet för 
att bredda rekryteringen och deltagandet i utbildningarna 
fortsatte också under året, vilket inneburit att knyta starkare 
kontakter med biblioteks- och professionsorganisationer i 

syfte att öka rekryteringen av studenter med flerspråklig och 
flerkulturell kompetens.

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 fyra doktorsavhandlingar: 
The Theory of mitigating risk – Information literacy and 
language learning in transision; Enterprise social media in 
project-based knowledge work – a contexualised view through 
the lens of activity theory; Borrowing and lending tools – the 
materiality of X-lending tools; och Samhällets allt-i-allo: 
om folkbibliotekens sociala legitimitet. Två nya doktorander 
antogs under året, där ett projekt inriktas mot kunskapsorga-
nisation och ett projekt inriktas mot bibliometri.

Under 2018 genomfördes ett 25-tal forskningsseminarier 
med presentationer av doktorander, seniora forskare och 
nationella och internationella gäster.

FORSKNING

Forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
bedrivs inom forskargrupper med olika inriktning. Det finns 
etablerade forskargrupper inom områdena Bibliotek, kultur 
och samhälle, Informationspraktiker, Kunskapens infrastruk-
turer, och Social Media Studies, samt framväxande forskar-
grupper inom Knowledge and information management, 
respektive Litteratur och läsning. 

Under året har flera större forskningsprojekt med extern 
finansiering startat, av vilka flera är tvärvetenskapliga 
projekt. I projektet SUITCEYES (Smart, User-friendly, 
Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields 
Extended Sensosphere), utvecklar Bibliotekshögskolan 
och Textilhögskolan tillsammans med flera internationella 
partners ett plagg som kan agera som ett kommunikativt 
gränssnitt för dövblinda. Flera pågående projekt ligger inom 

Kompletta akademiska miljöer



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2018 — 31

vistelser, med deltagande i seminarier, föreläsningar på 
kandidatprogram och interna konferenser, samt inspirations-
föreläsning för områdets medarbetare. Flera av områdets 
forskare har också varit gästforskare utomlands, exempelvis 
vid Tromsö Universitet och Syddansk Universitet och univer-
sitetet i Murcia. Bibliotekshögskolan var under året fortsatt 
engagerad inom det internationella iSchools-nätverket, både 
genom aktiv medverkan i det regionala europeiska nätverket, 
och genom medverkan på iConference i Sheffield. 

Under 2018 avslutades 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. 

Även forskarutbildningen på campus har stora inter-
nationella inslag, med aktiva forskarstuderande från USA, 
Thailand, Pakistan och Rwanda. En av områdets doktorander 
har en tjänst vid Leeds University Business School. Forskare 
inom biblioteks- och informationsvetenskap deltar också 
i handledning av doktorander vid Makerere University i 
Uganda. 

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE

Verksamheten inom Biblioteks- och informationsveten-
skap och vid Bibliotekshögskolan har sedan länge en stark 
koppling till flera professionsfält, förutom biblioteksområdet. 
Detta har utöver den tidigare redovisade uppdragsverksam-
heten tagit sig olika uttryck under året. 

Samverkan ingår som en naturlig del av kvalitetsarbetet 
för utbildningarna, där exempelvis stor vikt läggs vid pro-
gramråden med extern representation från olika professions-
fält. Nyttiggörande är en viktig aspekt i områdets forsk-
ningsprojekt, vilket exempelvis SUITCEYES, PreSISe-1 och 
Data4Impact är goda exempel på.

Högskolan i Borås deltog också 2018 vid Bokmässan 
med en monter vid Forskartorget. Liksom tidigare år har 
årets mässomgång involverat både Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap och Pedagogiskt arbete. Vid årets mässa 
arrangerades fem seminarier, vilka handlade om allt från att 
utforma ett barnbibliotek och framtidens folkbibliotekarie, 
över falska nyheter och postsanning till IFLAs Global Vision 
VS Nationell biblioteksstrategi, och folkbibliotekens betydelse 
för nyanlända.

Under 2018 har Bibliotekshögskolan deltagit i det fort-
satta arbetet med utveckling av en nationell biblioteksstrategi, 
bland annat genom att tillsammans med övriga svenska insti-
tutioner inom området författa ett gemensamt remissvar till 
utkastet till biblioteksstrategi. Utöver detta har medarbetare 
inom området under 2018 deltagit i Kungliga Bibliotekets 
(KB:s) forskarråd, i KB:s utredningsarbete om öppen tillgång 
till vetenskapliga publikationer, samt i en rådgivande grupp 
till Vetenskapsrådets beredningsutskott för forskningsinfra-
struktur.

Kompletta akademiska miljöer

Horizon 2020, exempelvis projektet Big DATA approaches 
FOR improved monitoring of research and innovation perfor-
mance and assessment of the societal IMPACT in the Health, 
Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge, 
inom konsortiet Data4Impact.

Inom projektet PreSISe-1, Prehospitalt BeslutsStöd för 
Identifiering av Sepsisrisk, utvecklas ett AI-beslutstöd för 
prehospital skattning av sepsisrisk (blodförgiftning). Under 
2018 startade också det VR-finansierade projektet Att skapa 
den läsande medborgaren: offentlig debatt och politik 1945– 
2017. Under 2018 pågick också projektet Litteratur genom 
örat: En pilotstudie av ljudbokens potential och begräns-
ningar, som studerat hur ljudboken används av sina läsare 
genom att analysera deras relation till ljudböcker. 

Under 2018 avslutades flera av projekten som har finansie-
rats med medel från Västra Götalandsregionen inom området 
informations- och kommunikationsteknik, inom vilka 
Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har samarbetat 
och där forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap 
har deltagit. Det gäller SAREK (Simulation, Ambulance, 
Research, Education, Kinship), och PET – Hitta vinnarna: 
Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/altmetri, 
tematisk modellering och informationsfusion. 

UPPDRAGSUTBILDNING OCH UPPDRAGSFORSKNING

Uppdragsforskning och utvärderingar är en viktig och väx-
ande del av verksamheten inom Biblioteks- och informations-
vetenskap. Efterfrågan på kompetensutvecklande insatser har 
varit stor, och flera fortbildningar har genomförts i kom-
munala verksamheter. Ett projekt som pågått under 2018 är 
Nyanländas inflytande och delaktighet genom folkbibliotek. 
Genom studier av folkbiblioteksverksamhet syftar projek-
tet till att utveckla kunskaper om vad som möjliggör och 
begränsar tillgängliggörandet och tillgången till information 
riktad mot nyanlända i det svenska samhället, samt att belysa 
om och hur delaktighet och inflytande möjliggörs genom 
informationsintensiva verksamheter såsom folkbibliotek. 
Samverksparter och uppdragsgivare, inom både forskning och 
utbildning, inkluderar Sveriges Kommuner och Landsting, 
Kungliga biblioteket, Skolverket, Göteborgs universitet, 
Mediapoolen och Lunds kommun.

INTERNATIONALISERING

Verksamheten inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
och vid Bibliotekshögskolan har en stark internationell prägel, 
med student-, lärar- och forskarutbyten och internationella 
forskningsprojekt som bedrivs med Bibliotekshögskolan som 
framträdande aktör. 

Under 2018 fortsatte de Sida-finansierade samarbetena i 
Östafrika, dels med University of Rwanda och dels med East 
African School of Library and Information Science (EASLIS) 
vid Makerere University i Uganda. Under 2018 har även 
ett nytt Sida-samarbete med Moçambique inletts: Central 
Library Program: strengthening the capacity to access and use 
of scientific information resources in Mozambique.

Under året har flera gästforskare tagits emot för kortare 
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ- OCH AVANCERAD NIVÅ

Utbildningarna inom Handel och IT kännetecknas av 
tydlig samhällsrelevans och stor bredd inom ämnena 
företagsekonomi och informatik. Inom området utbildas 
ekonomer, event managers, dataekonomer, affärsinformatiker 
med inriktning mot internationell marknadsföring och 
IT, samt systemvetare och systemarkitekter, samtliga med 
examen på kandidatnivå, samt civilekonomutbildning med 
examen på avancerad nivå. Utbildningarna inom området 
har ett stabilt gott söktryck och mycket god arbetsmarknad 
för utexaminerade studenter. Civilekonomprogrammet och 
utbildningen Event management är två av högskolans 
mest eftertraktade utbildningar, men även systemvetar-
utbildningen har utmärkt sig med en gynnsam utveckling av 
söktryck under de senaste åren. Ett större utvecklingsarbete 
avseende affärsinformatikutbildningen har gjorts under 
året som innebär ett starkare fokus på Handel och IT med 
en tydlig internationell prägel. Kandidatutbildningen i 
systemarkitektur har gjort en omstart under året med 45 
antagna studenter, efter ett uppehåll på två år. I den nya 
formen har utbildningen en stärkt forskningsanknytning och 
förhöjd professionsrelevans, exempelvis med fördjupnings- 
kurser inom maskininlärning och dataanalys. 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 har även utvecklat ett samarbete med 
ett lärosäte i Thailand som ytterligare stärker möjligheten till 
internationellt studentutbyte.

På avancerad nivå erbjuds magister- och masterutbild-
ningar i informatik och företagsekonomi. Under året har 
masterutbildningen med inriktning mot digital handel, 
som startade hösten 2016, haft en mycket positiv utveckling 
av söktrycket. Fortsatt utveckling av utbildningen har 
också skett, då första programkullen utexamineras 
först 2019. Genomförandet av denna masterutbildning 
präglas av nära samarbeten, såväl disciplinmässigt mellan 
företagsekonomi och informatik, som med det omgivande 
näringslivet. Ytterligare initiativ för att utveckla områdets 
utbildning på avancerad nivå har under året tagits 
genom ett nytt projekt, med syfte att planera avancerad 

utbildning för företag, i samproduktion med näringsliv. 
Projektet finansieras av KK-stiftelsen, inom ramen för 
programmet Expertkompetens, och behandlar datadriven 
tjänsteutveckling, vilket anknyter både till pågående 
forskningsprojekt och existerande kandidatutbildningar. 
Projektet omfattar utveckling av kurspaket på avancerad nivå 
inom informatik och företagsekonomi, med inriktning mot 
datadriven tjänsteutveckling, och drivs i samarbete med 15 
företag i Göteborgs- och Boråsregionen.

FORSKARUTBILDNING 

Högskolan har som målsättning att erhålla tillstånd att 
examinera på forskarnivå inom området Handel och IT. 
Under 2018 har högskolan, i samarbete med Jönköping 
University och Högskolan i Skövde, startat en KK-finansierad 
företagsforskarskola inom digital handel, administrerad 
av Högskolan i Borås. Projektet syftar till att bygga upp 
en nationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljö 
inom digital handel och skapa en arena för samarbete 
med näringslivet, över ämnes- och lärosätesgränser. Inom 
ramen för projektet är även ytterligare gemensamma 
forskningsansökningar en uttalad målsättning. Forskarskolan 
omfattar tio industridoktorander, vilka antogs i november 
2018 till forskarutbildningar inom företagsekonomi, 
informatik och informationsteknologi. Projektet utgör ett 
viktigt steg i uppbyggnad av forskarutbildningsmiljön inom 
Handel och IT och en betydande andel av forskarskolans 
doktorander handleds av högskolans forskare inom Handel 
och IT. 

Inom Handel och IT bedrivs för närvarande även 
doktorandverksamhet i samarbete med andra lärosäten, 
exempelvis universiteten i Göteborg, Stockholm och Lund. 
Sammanlagt verkade under 2018 nio doktorander och 
forskarstuderande, helt eller delvis anställda vid Högskolan i 
Borås, inom området. Under året har en disputation ägt rum 
om energieffektivisering och butikslayout i detaljhandeln med 
särskilt fokus på konsumenters upplevelse och beteende vid 
köp av kylda varor. 

Fortsatt utveckling av forskarutbildningsmiljön 
innebär exempelvis satsningar på ökad volym, genom 
en planerad ansökan om en andra antagningsomgång 
för företagsforskarskolan. Detta ger fortsatt goda 
möjligheter till akademisk meritering för områdets forskare 

Kompletta akademiska miljöer

HANDEL OCH IT
Handel och IT omfattar det forsknings- och praktikfält där näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för 

att utveckla digitala innovationer avseende tjänster och produkter. Området intresserar sig särskilt för rela-

tioner mellan kund/konsument och leverantörer samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och 

skapar nya relationer. Inom området ges utbildningar i företagsekonomi och informatik upp till masternivå, 

samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. 
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genom handledarskap, samt ökat antal publikationer, 
och stärker därmed områdets möjligheter att erhålla 
forskarutbildningstillstånd.. 

FORSKNING 

Högskolans ökade fokus på forskning präglar tydligt 
verksamheten inom Handel och IT. Under det gångna året 
har det samarbetet mellan områdets forskargrupper fortsatt, 
vilket manifesterats både i gemensamma forsknings-
ansökningar och samförfattade artiklar, exempelvis inom 
IT och Retailing, samt digitala tjänster. Inom området finns 
centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative 
Retailing, med syfte att samverka med det omgivande 
samhället och vara en kontaktyta mellan samhälle och 
forskare vars främsta forskningsfokus är handel och IT. Inom 
ramen för verksamheten genomförs projekt där forskare 
och doktorander med gemensamma idéer producerar 
forskning och forskningsansökningar. En viktig del av SIIR:s 
verksamhet är att delta i samhällsdebatten om handelns 
roll i samhället och de förändrade förutsättningar som 
digitaliseringen medför i handelssektorn, exempelvis ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Forskargruppen Handelsgruppen samlar de forskare 
i främst företagsekonomi, men även informatik, som 
har handel som primärt forskningsfokus. Under året har 
gruppens bedrivit ett strategiarbete där inriktning, syfte och 
mål tydliggjorts, och där ett ökat fokus på vetenskapliga 
publiceringar och ansökningar har uttalats. Forskare från 
gruppen driver och medverkar i olika forskningsprojekt, 
finansierade av exempelvis FORTE, Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad och Hakon Swenson. En forskare har även beviljats 
medel från det Vinnovafinansierade PAUS-projektet, vilket 
syftar till att stärka samverkan genom ökad rörlighet mellan 
akademin och det omgivande samhället. Handelsgruppens 
forskare har under året publicerat i vetenskapliga tidskrifter 
och deltagit i olika internationella forskningskonferenser och 
näringslivsdagar.

Forskargruppen Sustainable Marketing and Consumption 
Research Group är tvärvetenskaplig och fokuserar på forsk-
ning kring ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner 
av hållbarhet. Flera projekt bedrivs inom gruppen, bland 
annat patientinvolvering ur ett medarbetarperspektiv, 
marknadsorientering av konstmuseer, konstmuseers betydelse 
för värdering av samtida konst, elitidrottsföreningar och det 
samtida välfärdssamhället samt butiken som mötesplats. 
Forskargruppen har under året publicerat forskningsartiklar, 
bokkapitel och debattartiklar. En forskare i gruppen 
har deltagit som huvudtalare vid en konferens vid FN:s 
högkvarter i New York. Härutöver har gruppen arrangerat en 
workshop samt anordnat föredrag med inbjuden forskare. 

En forskargrupp inom management har bildats under året. 
Inledningsvis har arbetet fokuserat på att definiera gruppens 
inriktning och syfte, samt arbete med medlemmarnas 
akademiska meritering och karriärvägar. Vidare har gruppen 
arbetat med en forskningsansökan, med inriktning mot 
professionsroller. 

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. Det 
treåriga forskningsprojektet Innovativa digitala tjänster, som 
varit ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan 
i Skövde, har avslutats under året. Projektet har syftat till att 
utveckla en metod som stödjer tjänsteinnovation hos företag. 
Av särskilt intresse har varit att studera tjänsteinnovation 
som sker i samverkan mellan kunder och leverantörer. 
Forskargruppen InnovationLab har också bedrivit forskning 
om IT Service Management (ITSM), där även tjänste- 
och managementperspektiv och tvärvetenskaplig ansatser 
appliceras. Under året har forskargruppen anordnat ett flertal 
tvärvetenskapliga seminarier med fokus på digitalisering, 
innovation och tjänster. 

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. 
Fortsatta insatser har även gjorts för att komplettera 
forskningsmiljöns infrastruktur för avancerad dataanalys, 
genom upphandling av specialutrustning för fortsatt 
utveckling av ett näringslivsinriktat datacenter. CSL@BS har 
under 2018 bedrivit forskning i tre större KK-finansierade 
forskningsprojekt: Data-Driven Innovation: Algorithms, 
Platforms and Ecosystems, Data Analytics for Research and 
Development, och det under 2018 startade HÖG-projektet 
Data Analytics for Fault Detection in District Heating, samt i 
ett flertal mindre projekt inom ramen för SIIR.

Under året har KK-synergiprojektet Data-Driven 
Innovation resulterat i att ett antal verktyg (modeller, 
metoder, algoritmer, digitala verktyg) börjat ta form. Dessa 
verktyg syftar till att stödja företag i att bättre kunna utnyttja 
data för att utveckla nya tjänster. I projektet medverkar 
ett tio-tal forskare från forskargrupperna CSL@BS och 
InnovationLab. Projektets överordnande mål är att stödja de 
medverkande företagens möjligheter att utnyttja data till att 
skaffa sig konkurrensfördelar. De olika delprojekten fokuserar 
på 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 hanteras. 

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 de KK-finansierade 
projekten Företagsforskarskola och Expertkompetens, 
liksom fortsatt utveckling av Masterprogram i management 
av digital handel. Samtliga dessa satsningar ingår i 
högskolans långsiktiga strategi att bygga en internationellt 
konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom 
Handel och IT.

Kompletta akademiska miljöer
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Kompletta akademiska miljöer

UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ

Inom 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. Medicinska och 
existentiella vårdaspekter beaktas, samt vårdens organisa- 
toriska sammanhang. Inom området bedrivs sjuksköterske-
utbildning på grundnivå. Därutöver ges barnmorske-
utbildning och specialistsjuksköterskeutbildningar på 
avancerad nivå inom ambulans, anestesi, barn och ungdom, 
distrikt, intensivvård, psykiatri och äldre. Inom akademin 
ges också masterprogram i vårdvetenskap. Flera av 
specialistsjuksköterskeutbildningarna kan läsas som fristående 
kurser. Inom området bedrivs också utbildning på grundnivå 
såsom Organisations- och personalutvecklare i samhället och 
Kandidatprogram i offentlig förvaltning. Dessutom ges 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 fortbildning och kompetensutveckling 
för yrkesverksamma arbetar högskolan för att tillgängliggöra 
och erbjuda kurser som uppdragsutbildning.

Högskolan i Borås har ett avtalsreglerat samarbete med 
Västra Götalandsregionen, samtliga kommuner i Sjuhärad 
samt med Alingsås kommun. Avtalen utgör grunden 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 
psykiatrisk-, medicinsk-, rehabiliterande-, ortopedisk-, ambu-
lanssjuk- och äldrevård. Utbildningsvårdsavdelningarnas 
huvudsakliga syfte är att höja kvaliteten i studenternas verk-
samhetsförlagda utbildning. För att ytterligare främja inte-
gration mellan teori och praktik har högskolan tillsammans 
med Södra Älvsborgs sjukhus tillsatt två kombinationstjänster 
med placering i båda verksamheterna. Det nystartade kliniska 
träningscentrat (KTC) har under 2018 utvecklats ytterligare 
genom att allt fler studenter har möjlighet att träna färdigheter 
och utveckla kompetenser nödvändiga för det kommande 
yrket. Dessutom har samarbete utvecklats med externa parter 

som är i behov av klinisk träning. För att säkra kvalitet i 
sjuksköterskeutbildningen genomförs sedan lång tid tillbaka 
reflektionsmoment i utbildningen. Syftet är att studenten 
utifrån egen livserfarenhet, teori och verksamhetsförlagd 
utbildning genom reflektion ska kunna utveckla en djupare 
förståelse för vårdande och lärande inom vård.

FORSKARUTBILDNING

Högskolan startade 2017 forskarutbildning inom områ-
det Människan i vården och ämnet vårdvetenskap med 17 
doktorander, varav tre med extern finansiering. Under 2018 
har forskarutbildningen inom Människan i vården utvecklats 
ytterligare med utbyggd seminarieverksamhet, ett organiserat 
doktorandinflytande och ett organiserat handledarkollegium. 
Dessutom anordnades under året en nätverksträff inom fors-
karutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad där tolv lärosäten 
deltog. Genom forskarutbildningen kan högskolan nu erbjuda 
än mer kvalificerad utbildning och detta bidrar starkt till 
kompetensförsörjning och rekrytering både till högskolan och 
till vården. 

FORSKNING

Inom Människan i vården bedrivs forskning som bidrar 
till en mänsklig, trygg och säker vård. Under 2018 har ett 
intensivt arbete pågått inom akademins forskargrupper. Dessa 
grupper syftar till att intensifiera forskningen genom ökad 
samverkan, vetenskaplig publicering, ansökningar om externa 
medel samt att möjliggöra vetenskaplig meritering. Denna 
organisering möjliggör också samverkan mellan forskargrup-
per såväl inom akademin som mellan högskolans akademier. 
Vid akademin har två forskardagar genomförts, där bland 
annat inspirationsföreläsningar genomförts och möjligheter 
och förutsättningar för forskningsansökningar och -anslag 
har diskuterats. Inom samtliga områden har forskargrupperna 
intensifierat sitt arbete, vilket resulterat i ökade externa medel. 
Under året har också ett flertal samarbeten och utbyten 
med forskare vid ett flertal olika lärosäten, främst inom EU, 
genomförts. 

Inom forskargruppen PreHospen har många empiriska 
studier behandlat existentiella vårdfrågor och genomförts 

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

närstående, vårdstudenter och deras lärande samt ledning och organisering 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 mänsklig, trygg och säker.
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i olika vårdsammanhang. Centrumbildningen PreHospen 
– Centrum för prehospital forskning engagerar den största 
forskargruppen inom området och är innovativ med stark 
klinisk förankring i syfte att utveckla svensk ambulanssjuk-
vård. Under året har samarbeten med Prehospital ICT Arena, 
vid Lindholmen Science Park i Göteborg intensifierats. Dessa 
samarbeten har genererat forskningsmedel från bland annat 
Västra Götalandsregionens Innovationsfond och Vinnova. I 
projektet Videostöd i den prehospitala strokekedjan, har video 
för kommunikation mellan regional strokejour och ambulan-
spersonal installerats i tre ambulanser i regionen och arbetet 
med skarpa tester och utvärdering av dessa har inletts. Vidare 
har det Vinnovafinansierade projektet PreSISe startat, där AI 
(artificiell intelligens) ska användas för prehospital bedöm-
ning av sepsisrisk. En ytterligare satsning är den mobila 
testbädden, en fullt utrustad ambulans som ska användas 
för forsknings- och utvecklingsarbete, som genomförs inom 
ramen för Vinnovaprogrammet "Testbäddar för samhällets 
utmaningar". Alla dessa projekt sker/har skett med PICTA 
och PreHospen som projektparter i olika konstellationer med 
aktörer från akademi, ambulans- respektive sjukhusverk-
samheter och i flera fall även näringslivet. För att ytterligare 
stärka den gemensamma projektbasen och kunna ta ett större 
tag för att möta den prehospitala vårdens och forskning-
ens utmaningar, har projekten samlats under ett paraply, 
"PreHospital Arena - Samverkan för en prehospital sjukvård 
utan fel i patientbedömning och prioritering", som 2018 
beviljades medel från Vinnova för att ta fram en nollvision för 
framtidens prehospitala vård.

Under 2018 har forskargruppen Vårdande i högteknolo-
giska miljöer utarbetat en forskningsplan och genomfört ett 
flertal externa ansökningar. Forskare från Köpenhamns uni-
versitet har handletts i en ansökan inom More-konceptet om 
medel för internationell post doc. Nya kontakter med externa 
samarbetspartner är under utveckling och ett nytt område: 
transkulturellt vårdande inom intensivvård har initierats 
inom forskargruppen. Forskargruppen presenterade forskning 
vid Universitetet i Stavanger och flera artiklar är under arbete. 
Gruppen har deltagit vid flera internationella konferenser. 
Samarbeten finns med andra forskargrupper inom Norden via 
framförallt Lunds universitet och Göteborgs universitet. 
Slutrapport för projektet evidensbaserad design inom intensiv- 
vård är lämnad till VR. Forskare inom gruppen har genom-
fört ett antal reviews för tidskrifter, projektseminarier för 
doktorander, mittseminarier och sakkunniguppdrag för 
disputation och docentur. Externa samarbeten är utvecklade 
med forskargrupp vid Högskolan i Halmstad och Göteborgs 
universitet, det senare inom området vårdmiljö i hybridsal. 
Forskargruppen har deltagit i Forum för Vårdbyggnad och i 
Chalmers tekniska högskola avdelning för vårdens arkitektur. 
Gruppen har också samarbete med Sahlgrenska sjukhuset 
och Trondheims universitet – med vilka gemensam forskning 
utvecklas.

Högskolorna i Borås och Skövde genomför två projekt 
där forskargrupperna Livsvärld samt Vårdande, Hälsa och 
Lärande deltar. Projektet Gener och Livsstil, syftar till att 
skapa kunskap om livsstilens betydelse för hälsa vid hög 
ålder. Projektet är tvärvetenskapligt med genetiska analyser, 
en enkätundersökning och en fördjupande intervjustudie. 

Genprover har samlats in och en enkätundersökning om 
livsstil och levnadsvanor har genomförts. Analysarbete 
av genprover har pågått under 2018. Resultaten jämförs 
med svaren på enkätfrågorna och en artikel med ett ”study 
protocol” är submittad. Intervjustudien har resulterat i två 
submittade artiklar och två artiklar finns i manus. I det andra 
projektet, Vårdande och Lärande Samtal, studeras två sam-
talsmodeller. I Skövde undersöks modellen KRAFT-givande 
samtal, där äldre människor med smärtproblematik får hjälp 
att hitta lösningar i en reflekterande dialog. I Borås undersöks 
modellen ACTION, där vårdares kommunikativa kompetens 
tränas och stärks. En utbildningsintervention med fokus på 
vårdande samtal med äldre har genomförts. Inom projektet 
kommer resultat och erfarenheter från de båda modellerna att 
studeras i en jämförande analys av interventionernas styrkor 
och svagheter samt kunskapsvinster som kan ses med de olika 
modellerna. Inom projektet pågår arbetet med att samman-
ställa och publicera de sista delstudierna.  

Forskargruppen Äldreforskning har arbetat med ämnet 
vårdvetenskap och forskningsmetoder i relation till äldre-
forskning. Forskning har genomförts avseende omvårdnad 
till människor med komplexa vårdbehov, som till exempel 
multisjuka och sköra äldre. Därtill har forskning bedrivits 
om hållbar implementering av kvalitetsregister för säker 
äldrevård. Familjen Kamprads stiftelse har beviljat ett projekt 
i syfte att öka äldres livskvalitet. Horizon 2020 har beviljat 
finansiering av ett forskningsprojekt där högskolan är en av 
parterna där äldres livssituation i Europa ska studeras. Flera 
vetenskapliga artiklar har publicerats och flera populärveten-
skapliga alster har producerats och presenterats. 

Inom Centrum för välfärdsstudier (CVS) har forskare 
från olika samhällsvetenskapliga discipliner slutfört ett 
utvärderingsprojekt med fokus på utvärdering och översyn av 
Västra Götalandsregionens politiska organisation, finansierat 
av Västra Götalandsregionen. Syftet var att utvärdera den 
politiska organisationen och komma med förslag till politisk 
organisering inför kommande mandatperiod 2019-2022. 
Ett annat projekt som genomförts är det AFA-finansierade 
forskningsprojektet "Hållbar organisering för en attraktiv 
hemtjänst" med fokus på att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö inom äldreomsorgen. 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. Som ett led i utvecklingen av ett forskar-
utbildningsämne i ledning, styrning och organisering inom 
området Människan i vården har ett arbete initierats under 
året med inrättande av forskarutbildningsämnet ”hälso- och 
sjukvårdens organisation. Ett avhandlingsprojekt avslutades 
under året samt två pågår inom ledning, styrning och organi-
sering av hälso- och sjukvård.

Kompletta akademiska miljöer
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Både forskning och utbildning inom området Pedagogiskt 
arbete är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt 
i frågeställningar som primärt genereras i pedagogiska prak-
tiker och professioner. Utbildningen omfattar lärarutbild-
ningar, masterutbildning i pedagogiskt arbete, samt utbild-
ningar i högskolepedagogik för universitetslärare. Miljön 
kompletteras med kompetensutvecklande uppdragsutbild-
ningar av olika omfattning med inriktning mot lärarprofes-
sionen samt ett ökande antal forskningsuppdrag inom fältet.

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Högskolan i Borås bedriver lärarutbildningar med examens- 
tillstånd 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. 
Sedan 2008 ges också en masterutbildning i pedagogiskt 
arbete. 

Lärarutbildningarna bedrivs, förutom i Borås, också som 
utlokaliserade utbildningar i Skövde, Varberg och Värnamo. 
I Skövde och Varberg ges ordinarie utbildningar för förskol-
lärare och grundlärare med inriktning mot arbete i försko-
leklass och grundskolans årskurs 1–3. I Värnamo bedrivs 
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. 

Samtliga lärarprogram präglas, förutom av de nationella 
examensmålen, av de lokala examensmålen som fokuserar på 
inkludering, hållbar utveckling, estetiska lärprocesser samt 
informations- och digital kompetens vilka kontinuerligt 
återkommer i utbildningarnas kurser. Forskning är en närva-
rande beståndsdel i utbildningen då forskarna inom området 
också undervisar i grundutbildningarna och där belyser sin 
forskning. Kvaliteten i utbildningarna säkras också genom att 
en hög andel lärare med yrkesbakgrund som lärare arbetar i 
lärarutbildningarna. Integrationen mellan praktik och teori 
säkerställs genom att de verksamhetsförlagda delarna alltid 
ingår i kurser med såväl teoretiskt som verksamhetsförlagt 
innehåll. Utvecklingsinsatser inom programmen vidtas 
kontinuerligt och rutinerna för att säkra utbildningskvalite-
ten och forskningsanknytningen genomgår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete.

Under 2018 har samtliga fem lärarutbildningsprogram 
deltagit i Universitetskanslersämbetets regelbundna och 

systematiska kvalitetsgranskningar. De i kvalitetsgransk-
ningen ingående intervjuerna har genomförts för fyra av 
utbildningsprogrammen medan den femte, ämneslärarutbild-
ningen, ännu kvarstår. Det omfattande kvalitetsarbete som 
granskningen innebär bidrar i hög grad till ytterligare lokalt 
utvecklingsarbete, vilket planeras pågå under hela nästa år 
och eventuellt längre.

FORSKARUTBILDNING

Högskolan har som målsättning att erhålla tillstånd att 
examinera på forskarnivå i området Pedagogiskt arbete. För 
att uppnå denna strävan har ett samarbete med Högskolan i 
Dalarna inletts med syfte att bedriva en gemensam forskar-
skola i pedagogiskt arbete, vilken benämns Forskarskolan 
pedagogiskt arbete i profession, utbildning och samhälle 
(PUS). Planerad start är höstterminen 2019, med en första 
antagning av maximalt åtta doktorander, samt en andra 
antagning hösten 2020 med maximalt ytterligare åtta dokto-
rander. Dessa doktorander kommer dels att vara verksamma 
adjunkter vid Högskolan i Borås och dels verksamma lärare 
från regionen. Forskarskolan bidrar följaktligen till kunskaps-
utveckling som ska stärka regional forsknings- och utbild-
ningsverksamhet, men också den pedagogiska och didaktiska 
forskning som bedrivs vid högskolan. Satsningen på en 
forskarskola kompletteras med doktorandprojekt i samverkan 
med Göteborgs universitet och Stockholms universitet. För 
närvarande är tio doktorander från högskolan verksamma 
i forskarutbildningar inom pedagogiskt arbete vid dessa 
lärosäten.

FORSKNING

Forskningen inom ämnet Pedagogiskt arbete behandlar 
frågor med relevans för samhället i allmänhet och utbildning 
i synnerhet. Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmän- 
didaktiska och ämnesdidaktiska frågeställningar. 
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 forskningsproble-
matik och traditioner. 

Forskningen utgår från den gemensamma plattformen 
Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle (PAUS) 

Kompletta akademiska miljöer

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

och grundskola till högre utbildning. Området Pedagogiskt arbete behandlar frågor med relevans för samhället i 

allmänhet, och utbildning i synnerhet. Med regional förankring och utifrån ett omfattande nationellt behov bedriver 

högskolan lärarutbildningar och forskning inom området Pedagogiskt arbete. 
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och bedrivs inom ramen för tre forskargrupper: RCIW/
Praktiknära forskning, Hupp – Högre utbildning, praxis och 
politik, samt Barn – för/skola – samhälle. Forskning inom 
PAUS förenar didaktiska, utbildningssociologiska och utbild-
ningspolitiska infallsvinklar på tematik som utbildning och 
migration, utbildning och marginalisering, utbildning och 
kön, samt utbildning och integrering. Likväl som forskning 
om demokrati och ungdomsfrågor i och utanför utbildnings- 
systemets institutioner, social rättvisa, och inkludering. 
Intresset riktas mot alla utbildningsnivåer från förskola till 
högskola, samt vuxenutbildning och lärande i yrkeslivet. 
Särskilda fokusområden är högskolepedagogik, didaktik och 
politik, samt forskning om barns utsatthet och lärande inom 
olika miljöer. 

Seminarieverksamheten inom området bedrivs i två spår. 
Det första spåret behandlar övergripande forskningsfrågor av 
relevans för ämnet pedagogiskt arbete på ett akademigemen-
samt högre seminariet. Det andra spåret omfattar tre pågå-
ende arbetsseminarier inom vilka forskargrupperna, utifrån 
olika teman, gemensamt verkar för forskningsutbyte. 

Flera olika forskningsprojekt pågår i forskningsgrupperna. 
Ett exempel är Inkluderande lärmiljöer, ett forsknings- och 
utvecklingsprogram där sju kommuner tillsammans med 
Ifous och Högskolan i Borås arbetar med förskolor och skolor 
för att främja inkluderande undervisning. Flera forskare från 
miljön genomför ett antal olika studier och en första del- 
rapport har publicerats under året. I övrigt har 2018 inneburit 
ett flertal publikationer i såväl nationella som internationella 
tidskrifter och sammanhang. Två nya professorer har under 
året rekryterats till miljön.

SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE

Inom området Pedagogiskt arbete utgör Regionalt utveck-
lingsCentrum (RuC) länken och brobyggaren mellan 
högskolan och det omgivande samhället. Utvecklingscentrets 
uppgift är att erbjuda kompetensutvecklande utbildning 
samt medverka till och ge stöd för utvecklingsinsatser med 
fokus på förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, 
samt myndigheter och näringsliv. Under hösten 2018 har 
ett omfattande utvecklingsarbete inletts för att stärka och 
utveckla RuC:s verksamhet för att kunna svara mot kommu-
nernas behov av stöd för en forskningsgrundad utbildnings-
verksamhet och stöd av forskare i utvecklingsarbeten. 

En viktig del av RuC:s verksamhet under året har bestått 
av uppdrag från Skolverket, som kurser i Lärarlyftet och 
handledarutbildningar inom ramen för Läslyftet för skolan 
och förskolan. Uppdrag har även bedrivits inom handledar-
utbildning för lärare, nätverk av olika slag, samt i satsningar 
inom området nyanlända, exempelvis utbildningar för 
studiehandledare och modersmålslärare. En annan viktig 
del är uppdragsutbildningar såsom kurser i Reggio Emilia-
pedagogik för personal på förskolor, samt kurser inom 
fritidsverksamhet och utbildningar för förstelärare. Genom 
RuC har lärare och forskare från högskolan också genomfört 
föreläsningar på uppdrag av olika kommuner och fristående 

skolhuvudmän. Exempel på teman i föreläsningarna är este-
tiska lärprocesser, kollegialt lärande, handledarkunskap och 
barn i trauma. 

I RuC:s regi har högskolan under 2018 även genomfört 
forskningsuppdrag, vilka bidrar till att stärka forsknings-
verksamheten inom området Pedagogiskt arbete, exempelvis 
följeforskning inom Läslyftet samt Svenska som andraspråk.

Utöver RuC:s verksamhet utgör Invandrarakademin en 
viktig gränsyta för samverkan. Högskolan har under 2018 
beviljats UHR-medel för projektet Invandrarakademin 2.0, 
med syfte att skapa en varaktig struktur för validering av reell 
kompetens gällande utländska akademiker inom ett flertal 
yrkesområden. 

INTERNATIONELLA SAMVERKANSPROJEKT

Medarbetare inom området deltog under 2018 i GIGS (Girls 
in Global STEM), vilket är ett Erasmussamarbete mellan 
lärosäten på Cypern och i England och Polen. Samtliga läro-
säten i projektet arbetar med skolor i sitt närområde. Elever 
och lärare från dessa skolor har tillsammans deltagit i en 
gemensam workshop i Polen för att fram digitalt material som 
ska kunna användas i undervisning i grundskolan. Dessutom 
deltar medarbetare inom området i Erasmusprojektet ProPic, 
vars syfte är att ta fram digitalt material med inriktning mot 
undervisning i andraspråk. Erfarenheter från båda projekten 
ska spridas via exempelvis konferenser och vetenskapliga 
artiklar.

Vidare har ett Linnéaus-Palmeutbyte med Havanna 
Universitet påbörjats. Många av miljöns medarbetare ingår i 
olika internationella nätverk och gästforskare har under året 
vistats i miljön. Dessa forskare har presenterat sin forskning 
vid seminarier och sektionsmöten. 

DIMENSIONERING AV OCH REKRYTERING 

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 delta-
gande på utbildningsmässor, annonsering i såväl dagspress 
som via sociala medier. 

Sedan vårterminen 2018 bedrivs lärarutbildning vid 
Högskolan i Skövde. Förskollärarutbildning och grundlä-
rarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 startades med 32 platser på vardera 
utbildningen. Söktrycket har varit gott. Under det första året 
har regelbundna uppföljningsmöten skett, där det konstate-
rats att förberedelsearbetet varit tillräckligt och att samarbetet 
mellan högskolorna fungerar tillfredsställande. Under våren 
2019 kommer nya kullar av de båda utbildningar att starta, 
samt ytterligare en utbildning, Förskollärarutbildning med 
inriktning pedagogiskt verksamma.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Utbildningsmiljön har en internationell prägel och 
inom ramen för ett antal utbildningsprogram erbjuds 
studenterna möjligheten att studera vid ett av högskolans 
partnerlärosäten i Sydkorea, Kina, Brasilien, Tyskland 
eller Indonesien. Internationella masterprogram i 
resursåtervinning med engelska som undervisningsspråk 
lockar studenter från hela världen vilket även möjliggör 
interkulturella möten på hemmaplan och därmed 
ger studenterna tillfälle att skapa kompetenser för att 
agera i en internationell och föränderlig miljö.

Utbildningsprogrammen är framtagna i samarbete 
med företrädare för näringsliv och offentlig sektor 
för att säkerställa att de motsvarar efterfrågan 
på arbetsmarknaden. För de studenter som läser 
ingenjörsutbildningar inom resursåtervinning väntar 
en arbetsmarknad där de är efterfrågade, i synnerhet 
byggingenjörsstudenterna där många studenter har 
anställning innan de är färdiga med utbildningen.

FORSKARUTBILDNING

Forskarutbildningen inom området Resursåtervinning 
omfattar utvecklandet av olika tekniska metoder för att 
förädla och återvinna resurser – energi och material – ur 
avfall eller restprodukter. Förutom tekniska metoder ingår 
också forskning kring logistiska, sociala och psykologiska 
aspekter kopplade till samhälleliga lösningar vid 
återvinning av resurser med syfte att främja utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle. Forskarutbildningen har 
att utvecklas mycket positivt sedan starten 2011. Fram 
till årsskiftet 2018/2019 har totalt 43 doktorander 
antagits, av dessa har 20 disputerat, vilket betyder att 23 
doktorander var inskrivna vid slutet av 2018. Under året 
har fyra doktorander disputerat och fem nya antagits.

FORSKNING

Inom Resursåtervinning finns fem tätt samverkande 
forskargrupper; bioteknik, förbränning och termiska 
processer, polymerteknik, resource management 
samt hållbart samhällsbyggande. Målsättningen är 
att minska avfall samt utveckla nya funktionella 
material ur restprodukter och avfall. 

Forskargruppen inom bioteknik är inriktad på 
att utveckla metoder för förbehandling av material 
och jäsningstekniker för att omvandla avfall och 
restprodukter till energi och nya material. Arbetet är 
inriktat på framställning av etanol, biogas/vätgas samt 
av svampar som kan bli mat, foder eller biofilm. Under 
2018 har utvecklingen av ett större regionalt nätverk 
fortsatt med ett 20-tal företag. Nätverket byggs upp 
med hjälp av Tillväxtverket och VGR. Utvecklingen av 
samarbeten med andra universitet och forskningsinstitut 
i världen, främst i Europa, har fortsatt. I Sverige har 
gruppen ett starkt samarbete med KTH och RISE. 
Resultat från gruppens forskning har under 2018 
realiserats industriellt hos Lantmännen Agroetanol.

Forskargruppen inom polymerteknologi utvecklar och 
studerar polymera material för en cirkulär bioekonomi, 
baserade på biobaserade råvaror. Detta omfattar 
plaster, kompositer, textila fibrer och textila strukturer, 
vilka studeras gällande tillverkning och bearbetning, 
egenskaper och användning, samt återvinning. Under 
2018 har forskargruppen drivit forskningsprojekt 
med syfte att utveckla hel-cellulosakompositer från 
textilt avfall, att utveckla av komposterbara bioplaster, 
samt att minimera fibersläpp av mikroplaster 
genom design av textila material och 3D printing av 
naturfiberkompositer. Forskargruppen har ett omfattande 
nätverk med företag inom kompositområdet samt 
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RESURSÅTERVINNING
Inom den flervetenskapliga miljön resursåtervinning bedrivs ledande forskning, utbildning och 

utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet 

av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av 

fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser. Alla utbildningsprogram har 

en tydlig koppling till högskolans forskningsprofiler och utbildningarna på grundnivå öppnar för 

vidare fördjupningsstudier på magister- och mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.
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pågående forskningssamarbeten med andra universitet. 
Forskargruppen attraherar många utländska gästdoktorander 
och utbytesstudenter, vilka medverkar i forskningsprojekten. 

Forskargruppen inom förbränning och termiska 
processer är inriktad på förbränning eller förgasning av 
olika typer av biomassa eller restprodukter, exempelvis 
plastmaterial. Gruppen arbetar också med utveckling av 
processer för pappersmassaindustrin. Forskningen bedrivs 
både teoretiskt och experimentellt. Den experimentella 
verksamheten sker både på högskolan och i fullskaliga 
anläggningar. Under 2018 har gruppen förstärkt forskningen 
inom förbränning och specifikt för återvinning av fosfor 
från avloppsslam i samarbete med flera energiföretag.

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 affärsmodeller – 
så kallad returrätt – påverkar avfallsmängderna och 
sorteringen. I andra projekt studeras hur design av 
förpackningar samt människans beteende påverkar 
uppkomst och korrekt sortering av hushållsavfall. 

Forskargruppen Hållbart samhällsbyggande undersöker 
materialfrågor, energianvändning och återvinning med syfte 
att skapa balanserad resursanvändning och hög kvalitet 
i människors byggda miljö. Forskningen bedrivs både 
teoretiskt och experimentellt. Pågående projekt under 2018 
behandlar funktionalitet hos konstruktionselement i trä och 
betongkomposit. Resurshantering i betongindustrin med 
betoning på återanvändning av betongmaterial är fokus för en 
forskningsinitiering i samarbete med CBI Betonginstitutet. 
Under 2018 har forskargruppen fortsatt att utveckla sin 
forskning bland annat genom en ny laboratoriemiljö.

FORSKNINGSPROJEKT

Området Resursåtervinning har varit mycket framgångsrikt 
i att attrahera extern finansiering till ett flertal spännande 
projekt med bidrag från bland annat EU, Vetenskapsrådet 
och Vinnova. Nedanstående exempel är ett axplock av dessa: 

• Ways2Taste är ett projekt som handlar om att använda 
svampar för att ta hand om olika restprodukter, t.ex bröd 
från bagerier eller från etanolfabriker. När restprodukterna 
bryts ner ökar tillväxten av svamp vilka sedan kan använ-
das som livsmedel. Projektet genomförs i samarbete med ett 
antal olika företag, framförallt i regionen. Svampar studeras 
även i ett projekt finansierat av Energimyndigheten i syfte 
att utveckla en metod för att producera djurfoder vid eta-
noltillverkning. Projektet har fått EU medel för regionala 
utveckling. Ett annat utvecklingsprojekt med svamp, är 
Hållbara svamptextiler, ett nytt tillvägagångssätt för återan-
vändning av matavfall” med finansiering från Vinnova.

• Under flera år har ett samarbete med det Belgiska forsk-
ningsinstitutet VITO pågått som handlar att utveckla 
membranreaktorer. Detta samarbete har nu resulterat i ett 
projekt finansierat av Vetenskapsrådet med det övergri-
pande målet att utveckla en metod för framställning av 

kemikalier ur fettsyror. Ett annat tillämpningsområde 
för membranreaktorer är att röta avloppslam till fettsyror, 
vilket är ett projekt som har fått finansiering av Vinnova.

• För att undvika att fosfor i framtiden blir en bristprodukt 
är det viktigt att öka möjligheten att effektivt kunna åter-
vinna fosfor ur fosforrika avfallsfraktioner som till exempel. 
slam från reningsverk. Då högskolan sedan många år 
tillbaka har arbetat med denna problematik pågår därför 
ett projekt där man genom att förbränna slammet hoppas 
kunna använda den återvunna fosforn som gödnings-
medel för livsmedelsproduktion. Projektet finansieras av 
Energimyndigheten.

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

• Plaståtervinning bygger på att de olika plasterna går att 
separera från varandra. Plasterna är oftast svåra att separera 
och kontaminerar varandra, vilket påverkar de återvunna 
plasternas egenskaper. I projektet, Bioplasters påverkan på 
återvinningsbarheten av plaster, studeras denna problematik.

SAMVERKAN

Under 2018 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. 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 med fokus på sociala hållbarhetsfrågor. 
Särskilt relevant och intressant är följeforskningsprojektet 
i Falköpings kommun, vilket genererat tre rapporter. 
Kommunen har som mål, ”Ett socialt hållbart Falköping”, 
och inom ramen för projektet aktualiseras frågor om ett 
tvärsektoriellt arbete och dess villkor och förutsättningar, 
inkluderat exempelvis stadsbyggnad och planering, den soci-
ala sektorns och utbildningssektorns ansvar. Inom ramen för 
tema Hållbar stadsutveckling genomfördes ett seminarium 
med deltagare från bland annat Borås Stad. 

Ett viktigt led i utvecklingen av samverkan med högsko-
lans övriga centrumbildningar har varit regelbundna möten 
varje månad inkluderat två internat under 2018. Syftet har 
varit informationsspridning, samordning och att åstadkomma 
synergieffekter, inkluderat projektplanering. Under året har 
mer informella träffar också genomförts med representanter 
för skilda externa verksamheter, främst inom Borås Stad. 
Under året har CHS även varit medarrangör för högskole- 
arrangemang med syfte att skapa samverkansmöjligheter 
kring forskning och utveckling inom den regionala bygg- 
sektorn.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

Utbildningarna inom Textil och mode kännetecknas av 
tydlig samhällsrelevans, internationell prägel och stor bredd 
inom ämnena design, textilteknik och textilt management. 
Utbildningarna inom området har ett stabilt gott söktryck 
och mycket god arbetsmarknad för utexaminerade studenter. 
Särskilt kan framhållas textilekonomutbildningen och mode-
designutbildningen som under många år tillhört högskolans 
mest eftertraktade utbildningar. Butikschefsutbildningen 
med inriktning mot textil och mode har också legat väl till 
när det gäller antal sökande. Under året har insatser gjorts 
för att vidareutveckla butikschefsutbildningen för att stärka 
utbildningen både till innehåll och fördjupning. Programmet 
har, som en del i revideringsarbetet fått nytt namn: 
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och 
handel. Även det internationella intresset för utbildningar 
inom området har ökat, där till exempel designutbildningarna 
i textil och mode samt magister- och masterutbildningar i 
textilt management haft ett stabilt stigande antal internatio-
nella sökande. 

Inom design utgör internationella utställningar och 
event den viktigaste arenan för att attrahera internationella 
studenter till utbildningsprogrammen. Avgångsstudenter 
inom Textildesign har publicerat internationellt, till 
exempel i Berlin och Dutch Design Week i Eindhoven. 
Avgångsstudenter inom modedesign har å sin sida deltagit 
i London Fashion Week och Stockholm Fashion Week. 
Modestudenterna prisades särskilt för arbeten med fokus på 
jämställhet, samt normkritiska perspektiv och utvecklings-
projekt. Liksom tidigare år har designstudenter under 2018 
publicerat arbeten nationellt vid Möbelmässan i Stockholm 
samt under Stockholm Fashion Week. Utöver detta har även 
det konstnärliga masterprogrammet i textil- och modedesign 
belönats med andrapris för bästa examensarbete i Norden vid 
Designer’s Nest, genom Stina Randestads examensarbete. 

Tävlingen är öppen för studenter från alla nordiska länder 
som för närvarande deltar i ett utbildningsprogram inom 
mode, med inriktning på forskningsarbeten med kommersiell 
potential.

FORSKARUTBILDNING 

Forskarskolan i Textil och mode bedriver forskarutbildning 
inom tre ämnen, textil materialteknik och textilt manage-
ment samt textil- och modedesign med konstnärlig examen.

Textilt management är ett flervetenskapligt ämne och 
ämnen som management, logistik, marknadsföring och 
konsumentbeteende kan utgöra teoretisk utgångspunkt för 
studier av social och miljömässig hållbarhet, material- och 
produktutveckling och entreprenörskap inom det textila 
fältet. Inom textilt management har tre doktorander dispu-
terat under året. Två nya doktorander har anställts, varav en 
inom ramen för ErasmusMundus projektet SMDTex och en 
externfinansierad i projekt. Totalt har elva doktorander varit 
inskrivna, varav sju inom ramen för SMDTex.

Textil materialteknik är multidisciplinär till sin natur 
och kännetecknas av att skilda teknologier tas i anspråk för 
samhälls- och industrirelevanta applikationer där typiskt 
avancerade och smarta material och nya processer är centrala 
teman. 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 initie-
rats under hösten. Inom den konstnärliga forskarutbildningen 
i textil- och modedesign ligger fokus på att, såväl teoretiskt 
som praktiskt, fördjupa förståelsen för samspelet mellan ana-
lys och syntes i designprocessen som grundval för utveckling 
av designmetodik, designtekniker och designprogram och 
förutsätter en praktikbaserad ansats; för design genom design. 
I forskarskolan är elva doktorander antagna. En doktorand 
har disputerat under året och ytterligare fyra doktorander 

TEXTIL OCH MODE
Inom området Textil och mode undersöks definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling 

och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället för att bidra med lösningar på 

globala utmaningar och problem. Textilhögskolan har ett nationellt ansvar för såväl fördjupning av det 

konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap och erbjuder en rad nationellt unika 

utbildningsprogram. Utbildningarna på grundnivå öppnar för vidare fördjupningsstudier på magister- och 

masternivå samt utbildning på forskarnivå.

Kompletta akademiska miljöer
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har avlagt licentiat-examen. Forskarutbildningen har under 
året utvärderats av UKÄ och utvärderingsresultatet kommer 
under 2019. Forskarskolan i Textil och mode har under år 
2018 haft 33 antagna doktorander, fördelat på de tre forskar- 
utbildningarna inom textilt management med elva doktoran-
der, textil materialteknik med elva doktorander och design 
med elva doktorander. Totalt har tretton doktorander arbetat 
inom ramen för SMDTex; sju inom textilt management och 
sex i textil materialteknik. 

FORSKNING 

Inom textilt management finns två forskargrupper: Textile 
Value Chain Management och Fashion Marketing and 
Culture. Den senare inrättades som ny forskargrupp under 
2018 och har knutits samman med den större forskargruppen 
Sustainable Marketing and Consumption Research Group 
som verkar tvärvetenskapligt och fokuserar på forskning 
kring ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av 
hållbarhet. Inom ramen för denna forskargrupp bedrivs flera 
projekt med hållbarhet och konsumtion som gemensam 
nämnare. 

Forskargruppen Styrning av textila värdekedjor har under 
året förstärks med ytterligare en professor, två nya lektorer 
och en doktorand. Ett nytt projekt som beviljats medel är 
Vinnova FashionTech som belyser utmaningar och hinder för 
att nå cirkulära affärsmodeller inom modeindustrin genom 
olika tekniska lösningar. Ytterligare ett nytt projekt om cirku-
lära affärsmodeller har beviljats medel från Handelsbankens 
stiftelse. Projektet Re-textile II går 2019 in på sitt tredje och 
sista år. Under det gånga året har studier om återtillverkning 
och produkt/tjänste-innovationer genomförts. Resultat från 
dessa studier har kommunicerats både till industrin och 
akademin genom konferenser, publikationer och seminarier. 
Re-textile III kommer att vara en strategisk fortsättning, 
möjliggjord genom finansiering av Naturvårdsverket för att 
fokusera på ansatser kring ”Scale up/Scale-deep/Scale out”. 
Utifrån dessa genomförda Re-textile-projekt kommer fort-
satta satsningar att göras inom ramen för Vinnovas program 
Bioinnovation. Projektet Digimode har avslutats under året 
med goda resultat, vilket stödjer fortsatt utveckling av 
samverkansplattformen DO-tank Center för cirkulära affärs- 
modeller avseende textil, mode, inredning och möbler. 
Forskare inom gruppen Styrning av textila värdekedjor kom-
mer också att ingå i en strategisk expertgrupp för Sustainable 
Apparel Coalition och dess nya initiativ att utveckla och 
lansera en Higg Index modul för Value Chain Transparency. 

Forskningen inom textilteknologi har under året utökats 
med inrättandet av en ny forskargrupp inom avancerade tex-
tila strukturer och forskningen sker nu i fyra forskargrupper. 
Forskargruppen i textil materialteknik inriktar forskningen 
på att utveckla mer resurseffektiva processer och metoder 
för textil beredning och bearbetning. Idag använder konven-
tionella textila processer stora mängder vatten, energi och 
kemikalier, vilket inte är ändamålsenligt för tillverkning av 
nya funktionella och smarta textila material. Viktiga projekt 
är utveckling av inkjet och superkritisk koldioxidteknik för 
beläggning och tryckning av textila material med finansiering 
från bland annat Stiftelsen Svensk Textilforskning/ TEKO. 

Projekten förväntas medföra nya kommersiella möjligheter 
för textilindustrin i Sverige. Därtill arbetar forskargruppen 
med additiv tillverkning (3D-printning) för funktionali-
sering av textila material. Forskningslabbets resurser har 
under 2018 förstärkts med avancerad utrustning genom 
extern finansiering via Stiftelsen Svensk Textilforskning och 
Sparbanksstiftelsen. 

Den nybildade forskargruppen Avancerade textila 
strukturer är inriktad på forskning kring textila fibrer, garn 
och garnstrukturer, kompositer, samt nya garnstrukturer 
och garntillverkningsmetoder. Forskargruppen har under 
2018 rekryterat en doktorand med inriktning mot mekanisk 
återvinning av textil.

I forskargruppen Polymeric E-textiles har en ny dokto-
rand rekryterats till projektet Textile Actuators for Wearable 
Assistive Devices som bedrivs i samarbete med Linköpings 
universitet. Forskningsområdets labbmiljöer har komplette-
rats med avancerad provningsutrustning för textilprovning, 
som kan användas i såväl undervisning som forskning, och 
har även delvis flyttat till nya lokaler. Under 2018 har även ett 
större arbete påbörjats för att förbättra den fysiska arbetsmil-
jön för doktoranderna, vilket fortsätter under 2019.

Forskargruppen i design arbetar med att utveckling forsk-
ning inom det konstnärliga området. Syftet är att utveckla 
grundläggande begrepp och definitioner, samt teoretiska 
idéer inom modedesign och klädformgivning som ett eget 
akademisk fält. Genom experimentell forskning utvecklas nya 
tekniker, metoder och modeller i kläder och modedesign, och 
dessas förhållande till kroppen studeras. Ett nytt projekt för 
2018 var Architectural Convertibles, vilket undersöker gräns-
landet mellan interaktiv arkitektur och digitala konstverk, 
och syftar till att utveckla nya uttrycksfulla möjligheter för 
arkitektonisk design. Projektet hanterar komplexiteten i den 
arkitektoniska designprocessen från formgenerering, material 
och textur. Architectural Convertibles är ett samarbete med 
Chalmers tekniska högskola tekniska högskola. Ett annat 
nytt pilotprojekt inom modedesign är Responsive Design: 
Methods for Remanufacturing and Reuse of Fashion and 
Clothing in Volatile Material Flows, finansierat av Vinnova. 
Syfte med studien är att utveckla designprocesser med särskilt 
fokus på redesign och moduläritet ur ett designperspektiv. 
Ett forskningsprojekt som avslutats under 2018 är Beyond 
Seeing, finansierat av Goethe Institut i Paris, vilket kommer 
publiceras i Paris under januari 2019.  Projektet har under-
sökt möjligheter och konsekvenser av icke visuell stimuli i 
kläder för ett mer inkluderande mode. Utöver dessa projekt 
fortsätter forskningsprogrammen ArcIntex och Body and 
Space att utvecklas starkt. Under året har flera nätverksträffar 
och forskningssamarbeten hållits inom Arcintex. Arcintex´ 
nätverksträffar samordnades av University of Edinburgh och 
Nottingham Trent University, medan ett exempel på forsk-
ningssamarbete är inom hälsovårdsdesign med Stuckeman 
Center for Design Computing vid Penn State University. 
Inom Body and Space har speciellt det internationella sam- 
arbetet med RMIT University och Bunka Gakuen University 
fördjupats, medan forskningsmiljön lokalt har stärkts av gäst-
forskare i Sparbanken Design Residency samt ökat samarbete 
med Science Park Borås.

Kompletta akademiska miljöer



Den 5 juli fattade regeringen beslut – Högskolan 

i Borås fick uppdraget att bedriva polisutbildning. 

Polisutbildningen bedrivs som uppdragsutbildning 

med Polismyndigheten som beställare. 21 januari 

2019 började 144 polisstudenter i Borås.
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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 möj-
ligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande. Högskolan 
i Borås profilarbete har lett till att lärosätet idag bedriver utbild-
ning från grundnivå till utbildning på avancerad nivå och har 
rättigheter att utfärda masterexamen inom samtliga sex områden. 
Utbildningarna utmärks av väl utvecklade kontakter med respek-
tive profession och av anknytning till forskning inom respektive 
fält. 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 att-
raktiva på arbetsmarknaden med goda anställningsmöjligheter.

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 68 programutbildningar och 95 fristående kurser 
2018. Utav dessa programutbildningar var 15 magister- 
respektive tio masterutbildningar på avancerad nivå. Under 
2018 bröts den fleråriga trenden med en ökning av andelen 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 
OCH AVANCERAD NIVÅ

studenter som läste ett program. I jämförelse med 2017 var 
minskningen två procentenheter men andelen programstu-
denter är fortfarande i majoritet (89 procent). Även antalet 
studenter vid campus (84 procent) minskade med tre procent-
enheter i förhållande till 2017. En förklaring till de föränd-
rade andelarna program- och campusstudenter är en i stort 
oförändrad utbildningsvolym i kombination med en mycket 
god västsvensk arbetsmarknad.

Av distansstudenterna läste majoriteten (65 procent) en 
utbildning inom Biblioteks och informationsvetenskap och 
Textil och mode, områden där högskolan har ett nationellt 
ansvar och är nationellt rekryterande. Ett glädjande faktum 
är att andelen studenter på avancerad nivå (14 procent) ligger 
på en stabil och, relativt andra högskolor, hög nivå under 
perioden. Detta eftersom ett attraktivt utbud av magister- och 

Utbildning enligt regleringsbrev 

2018 2017 2016

Nettoomsättning, Mkr 517,6 493,3 474,2

Intäkter av anslag 497,2 474,8 457,4

Externa intäkter 19,8 18,2 16,3

Verksamhetsutfall –9,4 –19,7 –26,6

Antal helårsstudenter (HST) 5 486 5 501 5 559

Antal helårsprestationer (HPR) 4 603 4 686 4 688

Prestationsgrad 84% 85% 84%

Kostnad per HST 96 93 90

Kostnad per HPR 114 109 107

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 15%

Antal avlagda examina 1 766 1 645 1 950

– andel kvinnor 78% 80% 75%

– andel män 22% 20% 25%

STUDENTENS LÄRANDE I CENTRUM
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dimensionering ingenjörs-, lärar- och vårdutbildningar

2018 2017 2016

Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina

Högskoleingenjör 301 706 153 324 713 148 309 739 166

Sjuksköterska 260 555 170 253 549 159 243 572 176

Specialistsjuksköterska 133 125 148 131 139 120 156 117 140

Barnmorskeutbildning 17 25 17 20 26 21 26 32 21

Förskolärare 246 593 176 199 639 148 226 661 183

Lärare F–3 108 225 56 67 202 41 80 213 18

masterprogram utgör en viktig rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar.

Utvecklingen under den senaste perioden har inneburit en 
kraftig ökning av andelen studenter som läser en program- 
utbildning och färre studenter som läser fristående kurs. På 
sikt är det ett problem eftersom ett minskat utbud av kurser 
innebär att högskolan inte kan möta efterfrågan på högre 
utbildning från vissa grupper av studenter och yrkeskatego-
rier. 

Sedan 2013 har Högskolan i Borås i ett flertal omgångar 
erhållit ett uppdrag från regeringen om en utbyggnad av 
lärar- och vårdutbildningarna. De olika uppdragen från reger-
ingen har resulterat i att andelen studenter inom vård- och 
lärarutbildningar ökat jämfört med övriga utbildningar vid 
Högskolan i Borås. På sikt kan få detta få konsekvenser för 
högskolan, dels genom att lärosätet blir känsligt för fluktua-
tioner i efterfrågan och förmåga att skapa attraktiva praktik-
platser dels högskolans förmåga att tillgodose det regionala 
och nationella behovet av utbildad arbetskraft inom andra 
områden.

Under 2015 inleddes en utbyggnad av vissa hälso- och 
sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildning-
ar. Även om antalet programnybörjare ökat varje år under 
perioden når inte Högskolan i Borås regeringens uppdrag 
avseende utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen. För 
specialistsjuksköterskeutbildningarna redovisar högskolan in-
itialt en markant ökning och även om antalet nybörjarstuden-
ter minskat i jämförelse med 2016 når högskolan regeringens 
mål. Initialt lyckades högskolan även öka antalet nybörjarstu-
denter inom barnmorskeutbildningen men under perioden är 
ökningen inte i paritet med regeringens uppdrag. 

Att högskolan inte lyckats bygga ut sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildningen enligt uppdraget från regeringen 
beror på att högskolan, trots stor efterfrågan från studenterna, 
haft svårigheter att öka antal platser i den verksamhetsförlag-
da utbildningen. Det ökade antalet antagna som inte påbörjat 
sin utbildning indikerar även att diskussionen rörande betald 
utbildning av arbetsgivaren haft betydelse för utbyggnaden av 
specialistsjuksköterskor. 

För att klara utbyggnaden har högskolan kontinuerligt 
fört en dialog tillsammans med vårdverksamheterna i syfte att 
öka antalet platser i verksamhetsförlagd utbildning. Sam- 

arbetet med Södra Älvsborgs sjukhus och Sjuhärads kommu-
ner har intensifierats och nya former för studenternas verk-
samhetsförlagda utbildning har utvecklats. Bland annat har 
ett arbete påbörjats när det gäller peer learning (parhand- 
ledning). Därutöver har högskolan under året invigt ett 
högteknologiskt kliniskt träningscentrum (KTC). Genom 
KTC skapas ett komplement till verksamhetsförlagd utbild-
ning som ger studenter möjligheter att bedriva utbildning i 
verklighetstrogna miljöer på högskolan. För att skapa bättre 
förutsättningar för studenternas framtida professionsutövan-
de har akademin under året, parallellt med utvecklandet av 
KTC, även förstärkt och utvecklat former för klinisk färdig-
hetsträning.

Antagningen av nybörjarstudenter till lärarutbildningarna 
innebär att Högskolan i Borås ökar antalet nybörjarplatser 
för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 men att lärosätet inte når regeringens 
mål för utbyggnaden. Även när det gäller antalet program- 
nybörjare på förskollärarutbildningen når inte högskolan 
regeringens uppdrag. Detta beror på att högskolan under 
perioden 2015–2017 enbart antagit studenter till höstter- 
minen till skillnad från 2014 då lärosätet hade såväl höst- som 
vårintag.  

Den enskilt största anledningen till att Högskolan i Borås 
inte lyckas öka antalet studenter inom lärarutbildningarna 
är det nationellt vikande söktrycket. Trots kapacitet att anta 
fler studenter och uppstart av lärarutbildning i Skaraborg 
och antagning av studenter till vårterminen 2018 lyckas inte 
högskolan rekrytera tillräckligt många studenter för en ut-
byggnad enligt regeringens uppdrag. Problematiken förstärks 
ytterligare av många studenter som är antagna till lärarut-
bildningen inte påbörjar sin utbildning samt att ett ökat antal 
lärarstudenter väljer att inte slutföra sina studier.

I dagsläget bedrivs lärarutbildning vid Högskolan i Borås 
av tradition även som campusutbildning vid campus Varberg 
och Skaraborg. För att attrahera en bredare målgrupp och nå 
nya studentgrupper planerar högskolan att under den närmaste 
tidsperioden genomföra lärarutbildning med ökade inslag av 
distansundervisning, så kallad Blended Learning. 
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Söktryck

 
 

2018

2018  
– varav 
kvinnor 

 
 

2017

2017  
– varav 
kvinnor 

 
 

2016

2016  
– varav 
kvinnor 

Antal sökande 
program

 
14 094

 
9 520

 
15 292

 
10 326

 
19 523

 
13 120

 – varav första-
handssökande

 
4 595

 
3 292

 
4 796

 
3 479

 
4 326

 
3 155

Antal sökande 
fristående kurs

 
9 244

 
7 631

 
5 954

 
5 011

 
9 579

 
8 008

 – varav första-
handssökande

 
2 975

 
2 520

 
2 239

 
1 923

 
2 714

 
2 355

Summa antal 
sökande

 
23 338

 
17 151

 
21 246

 
15 337

 
29 102

 
21 128

Antagna program 2 389 1 599 2 349 1 623 2 520 1 717

Antagna  
fristående kurs

 
1 957

 
1 681

 
1 473

 
1 287

 
1 847

 
1 553

Totalt 4 346 3 280 3 822 2 910 4 367 3 270

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (belopp i tkr)

2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 5 486 5 501 5 559

Antal helårsprestationer 4 603 4 686 4 688

Prestationsgrad 84% 85% 84%

Ersättningstak (tkr) 501 449 476 847 459 299

Över-/underprestation (tkr) –36 875 –11 146 3 742

Sparade prestationer (tkr) 0 34 784 45 930

Anslagssparande (tkr) 2 091 0 0

3,0 

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
2018 2017 2016

Söktryck  
program

 Söktryck 
fristående kurs

Söktryck 

EFTERFRÅGAN  
OCH SÖKTRYCK
Högskolan i Borås målsättning är att genom verksamhetens 
kvalitet och innehåll tillsammans med erbjudandet om en 
samlad och rik studiesocial miljö vara ett attraktivt och efter-
sökt lärosäte för nationella och internationella sökande studen-
ter. Sett till studentgruppen som helhet dominerar studenter 
från Västra Götalandsregionen. Inom Textilhögskolan och 
Bibliotekshögskolan, är högskolan nationellt rekryterande. 
Att högskolans utbildningsutbud svarar mot studenters 
intresse visar sig genom att Högskolan i Borås i jämförelse med 
andra lärosäten över tid kan redovisa ett kontinuerligt starkt 
söktryck till högskolans utbildningar.

I ett nationellt perspektiv fortsatte trenden med färre antal 
sökande till högskolestudier under 2018. Precis som 2017 
ökade antalet studenter som antogs vid landets lärosäten.  
Trenden med ett vikande söktryck till lärarutbildningarna 
fortsatte under året och även inom sjuksköterskeutbildningen 
minskade antalet sökande för första gången sedan 2015. Sjuk-
sköterskeutbildningen är dock, tillsammans med civilingen-
jör- och juristutbildningen, fortfarande en av utbildningarna 
med flest sökande. Sett till antalet sökande och förstahands-
sökande samt antalet studenter som antagna på program följer 
Högskolan i Borås den nationella trenden. Däremot ökade 
antalet förstahandssökande, sökande samt antagna på fristå-
ende kurs jämfört med 2017. Detta resulterade i att söktrycket 
till Högskolan i Borås utbildningar ligger kvar på en nationellt 
sett hög nivå. 

Den fortsatt stabila efterfrågan på Högskolan i Borås 
utbildningar befäster därmed högskolans position som ett 
attraktivt och eftersökt lärosäte för regionala, nationella och 
internationella studenter. 

I likhet med den nationella trenden minskar antalet 
sökande till lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås och 
även inom teknikområdet skulle ett högre söktryck vara önsk-
värt. För högskolan är det problematiskt eftersom lärosätet har 
regeringens uppdrag att öka antalet studenter inom lärarut-
bildningarna. 
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Avlagda examina grundnivå

2018 2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Högskoleexamen 22 18 24 15 29 31

Kandidatexamen 487 135 507 123 571 201

Konstnärlig  
kandidatexamen

 
21

 
1

 
18

 
1

 
20

 
3

Högskole- 
ingenjörsexamen

 
77

 
76

 
77

 
71

 
77

 
89

Sjuksköterske- 
examen

 
145

 
25

 
143

 
16

 
157

 
19

Lärarexamen 179 9 156 13 201 18

Summa examina 
grundnivå

 
931

 
264

 
925

 
239

 
1 055

 
361

Avlagda examina avancerad nivå

2018 2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Magisterexamen 172 46 138 35 169 58

Masterexamen 46 17 43 14 44 14

Konstnärlig  
masterexamen

 
10

 
0

 
7

 
0

 
3

 
1

Specialist- 
sjuksköterske- 
examen

 
 

112

 
 

36

 
 

93

 
 

27

 
 

100

 
 

40

Barnmorske- 
examen

 
17

 
0

 
21

 
0

 
21

 
0

Civilekonom- 
examen

 
41

 
14

 
37

 
17

 
35

 
9

Lärarexamen 51 9 44 5 37 3

Summa examina  
avancerad nivå

 
449

 
122

 
383

 
98

 
409

 
125

PRESTATIONER
För 2018 redovisar Högskolan i Borås ett utfall av antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer på 5 486 respektive 
4 603. Detta innebär att antalet helårsstudenter vid Hög-
skolan i Borås minskar för tredje året i rad och att antalet 
helårsprestationer minskar jämfört med de två föregående 
åren. Minskningen av antalet helårsstudenter och helårspre-
stationer resulterar i att prestationsgraden minskar med drygt 
en procentenhet till 84 procent och att Högskolan i Borås 
inte når regeringens ramanslag för grundutbildning och 
utbildning på avancerad nivå (takbeloppet) på 501 449 tkr 
för 2018. 

En bidragande orsak till att högskolan inte når takbelop-
pet, trots ett generellt sett högt söktryck, är rådande högkon-
junktur. Arbetslösheten i Västra Götalands län har minskat 
sammanhängande sedan 2013, vilket skiljer sig mot riket i 
övrigt. Trots ett stort inflöde av arbetskraft till regionen har 
antalet inskrivna arbetslösa minskat i takt med att efter- 

Avlagda examina 

2018 2017 2016

Generella examina grundnivå 662 669 832

Yrkesexamina på grundnivå 511 476 561

Konstnärlig examen på grundnivå 22 19 23

Summa examina grundnivå 1 195 1 164 1 416

Generella examina avancerad nivå 281 230 285

Yrkesexamina på avancerad nivå 280 251 249

Konstnärlig examen på avancerad nivå 10 7 4

Summa examina avancerad nivå 571 481 534

Totalt antal examina 1 766 1 645 1 950

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 perio-
den 2016–2018 redovisar Högskolan i Borås en minskning av 
antalet examina på grundnivå men en ökning på avancerad 
nivå. Minskningen på grundnivå beror till största delen på 
att högskoleingenjörs- och lärarutbildningarna som tidigare 
ledde till både kandidat- och yrkesexamen, numera enbart 
leder till ingenjörs- eller lärarexamen. 

I jämförelse med 2017 ökar antalet examina på såväl 
grundnivå som avancerad nivå 2018. På grundnivå har 
ökningen främst skett inom förskollärar- och vårdutbildning-
arna. Ökningen på avancerad nivå under perioden har skett 
inom de flesta kategorierna men i jämförelse med 2017 ökar 
antalet examina främst inom lärar- och specialistsjuk- 
sköterskeutbildningarna samt inom utbildningar som leder 
till en examen på magisternivå. Detta är speciellt glädjande då 
högskolan har ett uppdrag att öka antalet studenter inom 
lärar- och vårdutbildningarna samtidigt som utbildningarna 
på avancerad nivå utgör en viktig rekryteringsbas till Hög- 
skolan i Borås utbildningar på forskarnivå. På såväl grundni-
vå som avancerad nivå är andelen kvinnliga studenter något 
högre än högskolans totala studentpopulation. 

EXAMINA
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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 2018 
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.

KVALITETSFÖRSTÄRKANDE ÅTGÄRDER

frågan på arbetskraft ökat. Detta samtidigt som ålderskul-
larna successivt minskat under perioden och är de lägsta på 
flera decennier. Den relativt goda arbetsmarknaden i kom-
bination med minskade ålderskullar medför att högskolan 
sedan flera år noterar en trend där en allt större andel antagna 
studenter inte påbörjar sin valda utbildning. Detta samtidigt 
som högskolan ser ett ökat antal avhopp där studenter väljer 
att i högre grad inte fullfölja sina studier.

En annan anledning till att högskolan inte lyckas öka 
antalet helårsstudenter är det utökade uppdraget och det 
vikande söktrycket inom lärarutbildningarna. Trots att 
Högskolan i Borås har kapacitet och arbetar för att svara 
upp mot regeringens uppdrag, bland annat genom uppstart 
av lärarutbildning i Skaraborg samt att åter anta studenter 
till vårterminen, lyckas högskolan inte rekrytera tillräckligt 
många studenter för att fylla antalet planerade platser inom 
lärarutbildningarna. Trenden med antagna studenter som 
inte påbörjar sin utbildning och ett ökat antal avhopp gäller 
dessutom i än högre grad för lärarutbildningarna.

En annan faktor som påverkar årets utfall av antal hel-
årsstudenter är att beräkningssättet för kurstillfällen som går 
över ett årsskifte har ändrats i LADOK 3, vilket får konse-
kvenser för redovisning av antalet helårsstudenter. I jäm- 
förelse med tidigare år beräknas måttet helårsstudent per dag 
och beräkningen medför att antalet avräkningsbara dagar 
varierar mellan åren. Beräkningen utgår från antal dagar 
mellan kurstillfällets start- och slutdatum. Detta innebär 

att antalet dagar som utgör beräkningsunderlag för antalet 
helårsstudenter kan variera och att fördelning per kalenderår 
kommer att variera över tid. För 2018 var antalet dagar 274 
vilket motsvarar en minskning med sju dagar jämfört med 
2017.

Mot denna bakgrund planerade högskolan för en utbild-
ningsvolym som innebar att lärosätet skulle använda tidigare 
sparad överproduktion för att nå takbeloppet under perioden 
2017–2019. För 2018 redovisar högskolan ett utfall av antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer som motsvarar en 
ersättning på 464 574 tkr inklusive decemberprestation för 
2017 (467 tkr). Detta utfall resulterar i ett underskott på 
36 875 tkr vilket är större än planerat och innebär att 
Högskolan i Borås behöver använda resterande överproduk-
tion på 34 874 tkr men ändå inte når takbeloppet. 

När Högskolan i Borås vid årets slut inte når takbeloppet 
uppstår anslagssparande (outnyttjat takbelopp) motsvarande 
de anslagsmedel som inte har utnyttjats. För 2018 motsva-
rar detta 2 091 tkr vilket påverkar högskolans anslag för 
utbildning med motsvarande belopp. Anslagssparandet kan 
uppgå till tio procent av takbeloppet och kan beskrivas som 
ett villkorat lån som kan nyttjas de år högskolan redovisar en 
överproduktion.
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Vid Högskolan i Borås finns tre program på grundnivå- och 
avancerad nivå som ger konstnärlig examen, kandidatutbild-
ningen i textildesign, kandidatutbildningen i modedesign och 
masterutbildningen i mode- och textildesign. 2018 var det to-
tala antalet programstudenter 112 varav 26 var masterstuden-
ter. Under året examinerades 34 studenter och 32 tog ut sin 
examen. Sedan 2017 ges de två kandidatutbildningarna i tex-
til- och modedesign på engelska och de är de enda kandidatut-
bildningarna vid Högskolan i Borås som är öppna för interna-
tionella sökande. 2018 har söktrycket ökat utanför Sverige och 
inför antagningen 2019 förenklas ansökningsförfarandet så att 
det går att ansöka med en digital portfolio, något som har ut-
vecklats och prövats för masterutbildningen under ett antal år. 

Ansökan till utbildningarna på konstnärlig grund vid Hög-
skolan i Borås sker med inskickade arbetsprover, provdag på 
plats och intervju. Sökande till masterprogrammet formulerar 
även ett ansökningsprojekt som ligger till grund för de indi-
viduella designprojekt de sedan utvecklar under sin tvååriga 
masterutbildning, projekt ofta kopplade till specifika textila 
tekniker och därmed verkstäder och labb. Studenterna på alla 
utbildningarna har ofta ett nära samarbete med tekniker i verk-
städer och erhåller enskild designhandledning i projektkurser. 

Resultatet av studenternas individuella arbeten visas 
upp på examensutställningen EXIT i slutet av utbild-
ningen. Under 2018 har alla avgångsstudenter även ställt 
ut och visat sina arbeten på bland annat Möbelmässan i 
Stockholm, Dutch Design Week i Eindhoven, Stockholm 
Fashion Week och London Fashion Week med gott be-
mötande av recensenter. Studenternas arbeten behandlar 
ofta samtida frågor utifrån textil och mode och flerta-

let arbeten rör hållbar utveckling och normfrågor. 
Under året har gemensamma seminarier på tisdagar samlat 

masterstudenter, forskarstuderande och kollegiet i design. 
Seminarierna är kopplade till kurser både inom master-
programmet och forskarutbildningen där seniora forskare, 
gästforskare, forskarstuderande och externa från professio-
nen såväl som från andra lärosäten håller seminarier inom 
konst och design. Varannan vecka är seminarierna öppna 
för övriga studenter och sektioner såväl som för allmän-
heten. Den delen av seminarieprogrammet presenteras 
på Textilhögskolans webbplats. Varannan vecka sker ett 
mindre, mer forskningsfokuserat seminarium för kolle-
giet, forskarstuderande och masterstudenter i design.  

Av central betydelse för kvaliteten på utbildningarna är 
tillgång till verkstäder och etablerade nätverk. Studenterna vid 
Högskolan i Borås har tillgång till de textila verkstäder och 
labb som finns vid lärosätet, verkstäder som i ett europeiskt 
perspektiv blir allt mer unika. Detta är också en av anledning-
arna till att utländska studenter söker sig till utbildningarna. 
Inom det konstnärliga området har Högskolan i Borås ett 
stort internationellt nätverk med besökande gäster inom 
forskning och utbildning vilket även ger studenter möjlighet 
att delta i nätverksträffar och konferenser på andra orter, för 
att lära sig nya tekniker och få insikt i forskningsfrågor inom 
fältet. Under 2018 har utbildningarna gästats av forskare från 
bland annat ETH Zurich, RMIT Melbourne och EnsAD 
Paris, och masterstudenter har genom ArcInTex och Edu-
caition4Fashion-Tech haft möjlighet att besöka konferenser 
och workshoppar på University of Edinburgh, University 
of the Arts London och Nottingham Trent University.  

KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
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Uppdragsutbildning (belopp i tkr)

2018 2017 2016

Nettoomsättning, Mkr 15,9 10,8 17,1

Externa intäkter 15,9 10,8 17,1

Verksamhetsutfall –1,3 –2,8 1,7

Antal helårsstudenter (HST) 93 120 96

Antal helårsprestationer (HPR) 75 82 88

Prestationsgrad 81% 68% 91%

Kostnad per HST 185 113 161

Kostnad per HPR 229 165 176
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Kvinnor Män

72%73%74%

28%27%26%

Könsfördelning studenter totalt (%)JÄMSTÄLLDHET

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2018 2017 2016

Nettoomsättning, Mkr 4,3 4,2 3,8

Verksamhetsutfall 0,7 1,3 1,2

Antal studenter1 71 81 75

– andel kvinnor 30% 28% 27%

– andel män 70% 72% 73%

Stipendiater 16 17 24

– varav egna 14 15 18

– varav SI 2 2 4

– varav Cape 0 0 2

Helårsstudenter 35 38 35

Helårsprestationer 30 29 31

Prestationsgrad 84% 76% 89%

Andel studenter på avancerad nivå 99% 99% 99%

Kostnad per HST, (tkr) 101 78 76

Kostnad per HPR, (tkr) 117 102 86

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 långsiktigt förändra könsmönstret i utbildningarna 
finns däremot större möjligheter genom att i utbildningarnas 
innehåll och genomförande försöka påverka och förändra nor-
mer och värderingar hos studenter. Högskolan fokuserar inom 
ramen för jämställdhetsintegrering särskilt de könsbundna 
studievalen och i genomförda och planerade åtgärder har både 
ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv beaktats. Som 
exempel kan nämnas att i arbetet med studentrekrytering 
används ett inkluderande och normkritiskt språk vilket får 
genomslag i bildspråk, studentpresentationer och i beskriv-
ningar av utbildningar. I fråga om utbildningarnas innehåll 
och genomförande syftar åtgärderna till att studenterna ska 
få 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 uti-
från intresse och kunskap och inte utifrån normer kring kön. 

Högskolan genomförde ett pilotprojekt under 2018 som 
syftade till att undersöka om och hur jämställdhets- och 
genusaspekter integreras i högskolans utbildningsprogram. 
En utbildning från vardera akademi valdes ut för att genom-
lysas; byggingenjör, systemvetare och specialistsjuksköterska 
med inriktning mot akutsjukvård. Projektet ledde fram till 
en modell för granskning där ambitionen är att denna under 
2019 ska implementeras i det ordinarie kvalitetsarbetet.  
Mer information om projektet finns att läsa under avsnittet 
Jämställdhetsintegerering.

1Från och med 2017 redovisas studenter med registrering, fortsättnings- 
registrering och omregistrering. Detta har medfört att antalet studenter 
justerats även för 2016.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

UTBILDNING FÖR 
STUDIEAVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER

UPPDRAGSUTBILDNING

Sedan studieavgifter infördes har i stort sett samtliga 
avgiftsskyldiga studenter vid Högskolan i Borås studerat på 
avancerad nivå. Omfattningen av den studieavgiftsfinan-
sierade verksamheten ligger sedan några år tillbaka på en 
relativt stabil nivå och de flesta studerar utbildningar inom 
områdena Resursåtervinning och Textil och mode. Detta har 
inneburit att dessa studenter bidragit till att högskolan haft 
tillräcklig volym vid masterutbildningar inom dessa områ-
den. Därutöver har utbildning för avgiftsskyldiga studenter 
medfört en utökad administrativ hantering framför allt 
runt antagning, betalning och utbildningsstöd. Områden 
där dessa studenter är relativt resurskrävande i relation till 
gruppens storlek. Under 2018 studerade 71 avgiftsskyldiga 
studenter vid Högskolan i Borås och merparten studerade på 
avancerad nivå (99 procent). Av dessa finansierade 16 studen-
ter sina avgifter genom stipendier och ingen av de avgiftsskyl-
diga studenterna vid Högskolan i Borås har antagits genom 
en separat antagning.

Sedan studieavgifter infördes har Högskolan i Borås 
visat en stabil ökning av antalet utresande studenter inom 
bilaterala avtal. Detta har medfört att Högskolan i Borås 
alltid haft fler ut- än inresande studenter som deltagit i 
utbildning inom bilaterala avtal. För 2018 redovisar högsko-
lan 109 utresande och 71 inresande studenter inom ramen för 
bilaterala avtal. Jämfört med toppåret 2017 minskade antalet 
utresande med åtta studenter men i jämförelse med tidigare 
år visar högskolan en kontinuerlig ökning över tid. Antalet 
inresande studenter har legat på en relativt stabil nivå sedan 
avgifter infördes men minskade kraftigt 2017. Detta innebär 
att antalet inresande studenter ökade till tidigare nivåer under 
2018 och att högskolan fortfarande har fler ut- än inresande 
studenter inom bilaterala avtal.

Under året har samarbetet med Migrationsverket fungerat 
väl. Exempelvis bjuder Migrationsverket numera in alla läro-
säten till ett gemensamt möte årligen för informationsutbyte 
och diskussioner, vilket är ett led i att stärka samarbetet.

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 har även återspeglats i de uppdragsutbildningar som 
högskolan bedrivit under perioden. Inom såväl poänggivande 
som icke poänggivande uppdragsutbildning har merparten av 
högskolans uppdrag skett inom detta områden. 

Under 2018 ökade omsättningen i uppdragsutbildningen 
med 5 096 tkr (47 procent) jämfört med 2017. Ökningen 
har skett inom den icke poänggivande utbildningen och är 
i sin helhet hänförbar till att regeringens i juli beslutade ge 
Högskolan i Borås uppdraget att bedriva Polisprogrammet 
som uppdragsutbildning. Utbildningen startar först den 1 
januari 2019 men högskolan har haft uppstartskostnader 
motsvarande 5 538 tkr under 2018.

Högskolan i Borås poänggivande utbildningar sker 
sedan några år tillbaka i huvudsak inom lärarutbildning-
arna på uppdrag av Skolverket. Sett till omsättningen var 
verksamheten inom den poänggivande utbildningen relativt 
oförändrad medan antalet HST minskade med 27 helårs-

studenter jämfört med 2017. Anledningen till minskningen 
är att utbildningarna inom ramen för Förskolärar- och 
Lärarlyftet, som erhöll högre ersättning, successivt fasas ut 
och att Högskolan i Borås ställt in kurser på grund av för 
få, och ibland obehöriga, sökande. Årets ökning inom den 
icke poänggivande utbildningen i kombination med färre 
antal studenter medförde att kostnaden per helårsstudent och 
helårsprestation inom uppdragsutbildningen ökade jämfört 
med 2017.

Under året har högskolan haft utvecklingskostnader för 
bland annat kliniskt träningscentrum inom vårdutbildning-
arna, polisutbildning samt utveckling av uppdragsutbild-
ningarna inom lärarutbildningarna. Detta har inneburit att 
högskolan redovisar ett negativt verksamhetsutfall på 1 331 
tkr för 2018 vilket medför att det ackumulerade överskottet 
inom verksamheten minskar till 6 489 tkr. Trots det negativa 
verksamhetsutfallet innebär den minskade omsättningen 
att högskolans ackumulerade överskott inom uppdrags-
utbildningen överstiger tio procent av den avgiftsbelagda 
verksamheten. Detta innebär att Högskolan i Borås även 
fortsättningsvis kommer använda det ackumulerade över-
skottet för investeringar inom verksamhetsområdet i syfte att 
skapa förutsättningar för att uppdragsutbildningarna ska växa 
under de närmaste åren.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

RESURSER OCH 
FINANSIERING

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 497 231 474 788 457 411

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 27 424 22 204 28 041

Intäkter av bidrag 8 222 6 729 5 405

Finansiella intäkter 608 378 433

Summa verksamhetens intäkter 533 485 504 099 491 290

 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –373 832 –357 771 –345 707

Kostnader för lokaler –79 264 –74 312 –71 976

Övriga driftkostnader –71 508 –76 336 –77 653

Finansiella kostnader –651 –559 –736

Avskrivningar och nedskrivningar –18 978 –17 462 –20 120

Summa verksamhetens kostnader –544 233 –526 440 –516 192

Verksamhetsutfall –10 748 –22 341 –24 902

 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotter- 
företag och intresseföretag

 
171

 
–129

 
–1 574

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag

 
171

 
–129

 
–1 574

 
Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

 
2 057

 
2 059

 
1 888

Medel som erhållits från myndig-
heter för finansiering av bidrag

 
5 038

 
3 660

 
4 378

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

 
150

 
207

 
133

Lämnade bidrag –7 245 –5 926 –6 399

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring –10 577 –22 470 –26 476

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, medan de externa intäkterna i huvudsak erhålls för 
uppdragsutbildning. Takbeloppet avräknas mot prestationer i 
form av antagna studenter och deras prestationer. I reglerings-
brev för 2018 tilldelades Högskolan i Borås ett takbelopp på 
501 449 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

För 2018 redovisar Högskolan i Borås en prestation av 
antalet helårsstudenter och helårsprestationer som innebär 
att lärosätet inte når takbeloppet. Prestationen innebär att 
högskolan förbrukar resterande sparad överproduktion och att 
anslagssparande motsvarande 2 091 tkr uppstår. I kombination 
med att 2 057 tkr av anslaget för utbildning vidareförmedlades 
till Studentkåren i Borås, samt olika samarbetspartners, resul-
terade det i att intäkterna av anslaget för utbildning uppgick 
till 497 231 tkr för 2018. I jämförelse med 2017 motsvarar det 
en ökning med 22 443 tkr (fem procent). Ökningen är en följd 
av regeringens satsning på utbyggnad av lärar- och vårdut-
bildningarna samt en generell satsning på utbyggnad av högre 
utbildning. 

De externa intäkterna, avgifter och bidrag, uppgick till 
35 646 tkr för 2018, vilket motsvarade en ökning med 6 713 
tkr (23 procent) jämfört med föregående år. Ökningen av de 
externa intäkterna är i huvudsak kopplade till kostnader för 
uppstart av polisutbildning och innebar att den externt finansie-
rade andelen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
ökade till sju procent 2018, en ökning med en procentenhet 
jämfört med 2017. Andelen anslagsmedel som använts för att 
samfinansiera den bidragsfinansierade verksamheten ökade till 
2 752 tkr för 2018, vilket motsvarade åtta procent av den totala 
externa finansieringen.

Jämfört med 2017 ökade kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med 11 593 tkr (tre 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 10 577 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
2018. 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 områdets 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som uppgick till 
185 336 tkr vid 2018 års utgång.
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Gardinen "Gradient weave" är del av ett forskningsprojekt inom 

Smart Textiles Design Lab som undersöker hur ljus påverkar 

design. Gardinen, som hänger i Borås Kongress, är vävd av 

koppar och rostfritt stål. Forskningsprojektet är ett samarbete 

mellan Smart Textiles, Textilhögskolan och Svenskt Konstsilke AB.
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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. 

Högskolans ambition är att kunna bedriva utbildning 
på forskarnivå inom de områden där högskolan saknar egen 
examenstillstånd, detta inom ramen för strategiska allianser 
med andra lärosäten. 

Som ett led i denna ambition startade under året den 
KK-finansierade forskarskolan Industrial Graduate School 
in Digital Retailing (INSiDR) som ett samarbete mellan 
Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan 
i Skövde. Under hösten 2018 antogs den första kullen av 
doktorander, bestående av tio personer. Flertalet av dessa 
doktorander är anställda av de företag som ingår i projektet. 
Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopp-
lade till de företagsutmaningar som den digitala omvand-
lingen av handelsbranschen medför. 

En avsiktsförklarning att från och med 2019 starta en 
forskarskola inom Pedagogiskt arbete med inriktning mot 
social hållbarhet i samarbete med Högskolan Dalarna har 
undertecknats under året. Den planerade forskarskolan 
kommer att rikta sig till lärare verksamma från förskola till 
vuxenutbildning, samt till lärare verksamma inom högre 
utbildning.

FORSKARUTBILDNING

Högskolan i Borås bedriver en aktiv utbildning på forskar-
nivå inom totalt sex forskarutbildningsämnen fördelade 

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

2018 2017 2016

Nettoomsättning, Mkr 166,7 166,6 145,6

Intäkter av anslag, Mkr 74,3 67,2 66,2

Externa intäkter, Mkr 92,3 99,4 79,3

 – varav uppdragsforskning, Mkr 3,8 8,6 5,9

Verksamhetsutfall, Mkr 7,9 21,7 15,9

Antal personer i forskarutbildning 119 119 105

– varav andel kvinnor 63% 64% 62%

– varav andel män 37% 36% 38%

Antal egna doktorander 88 93 68

– varav andel kvinnor 65% 65% 62%

– varav andel män 35% 35% 38%

Antal publikationer 411 462 482

Antal refereegranskade publikationer1 294 268 293

Kostnad per refereegranskad publ, tkr1 540 541 443

Kostnad per forskarstudent, tkr 471 479 533

Antal disputationer 19 8 11

– varav andel kvinnor 53% 75% 55%

– varav andel män 47% 25% 45%

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 Universitets-
kanslersämbetet hittills erhållit examenstillstånd på forskar-
nivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsveten-
skap, Resursåtervinning, Textil och mode samt Människan i 
vården. Området Textil och mode rymmer generellt såväl som 
konstnärliga tillstånd och Textilhögskolan är ett av högsko-
lans två starka dottervarumärken. Det andra dottervaru- 
märket är Bibliotekshögskolan. Högskolan i Borås bedriver 
sedan lång tid tillbaka landets största forsknings- och utbild-
ningsverksamhet i biblioteks- och informationsvetenskap och 
har en stark position i såväl EU-länder som övriga världen.
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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 vård- 
vetenskap.

• Resursåtervinning med forskarutbildningsämnet resurs- 
återvinning

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

För de båda områdena Resursåtervinning och Textil och 
mode bedrivs forskarutbildningen inom ramen för forskar-
skolor. Lärosätet har totalt 88 egna antagna doktorander 
samt 31 doktorander som är antagna vid partnerlärosäten. 
Under 2018 antogs tolv doktorander till någon av högskolans 
forskarutbildningar.  Av dessa nyantagningar utgör hälften så 
kallade samverkansdoktorander.

Under 2018 har sammanlagt 15 doktorander framgångs-
rikt försvarat sina doktorsavhandlingar och erhållit doktors-
examen vid lärosätet. Sammantaget gör detta att totalt 56 dis-
putationer ägt rum sedan högskolan 2010 mottog sina första 
examenstillstånd på forskarnivå. Under samma tidsperiod har 
44 disputationer skett i samverkan med andra lärosäten, där 
doktoranderna finansierats av Högskolan i Borås. Siffran för 
antalet utfärdade doktorsexamina under året uppgår till tio, 
och antalet licentiatexamen till två. Under året har även fyra 
doktorander antagna vid andra lärosäten disputerat.  

Den vårdvetenskapliga forskning som bedrivs vid 
Högskolan i Borås har resulterat i en gedigen kunskapsbas 
som bland annat rör mänskliga erfarenheter av ohälsa, 
sjukdom, utövande av en vårdprofession samt möten med 
olika vårdmiljöer. Forskning med existentiella vårdfrågor och 
lärande i fokus har under åren bedrivits inom många olika 
vårdsammanhang. Forskning inom högteknologisk vård har 
kommit att utvecklas till ett nationellt starkt kunskapsfält

Högskolan i Borås är nationellt unik genom att ha skapat 
en forskningsmiljö med ett tydligt fokus inom resursåter- 
vinning och hållbar utveckling. Forskningsmiljön är 
flervetenskaplig och flertalet inriktningar. Forskarskolan 
Resursåtervinning omfattar utvecklandet av tekniska metoder 
för att förädla och återvinna resurser – energi och material 
– ur avfall eller restprodukter. Detta för att möjliggöra en 
omställning till en cirkulär ekonomi i samhället. Förutom 
tekniska metoder ingår också forskning kring logistiska, 
sociala och psykologiska aspekter kopplade till samhälleliga 
lösningar vid återvinning av resurser.

Forskarutbildningen Textil materialteknik är multidis-
ciplinär till sin natur och kombinerar olika vetenskapliga 
discipliner med många applikationsområden. Textila material 
spänner från välkända tillämpningar i kläder och inredning 
till avancerade tekniska produkter. Forskningen inom Textil 
materialteknik vid Högskolan i Borås är därför kännetecknad 
av att skilda teknologier tas i anspråk för samhälls- och indu-
strirelevanta applikationer där typiskt avancerade och smarta 
material och nya processer är centrala teman.

Forskarutbildningen inom Textilt management är fler- 
vetenskaplig och hämtar sin kunskapsbas från områden som 
företagsekonomi, sociologi och industriell ekonomi, och 
ämnen inom dessa som adresserar fenomen som är angelägna 
för textilindustrin. Inom Textilt management studeras feno-
men som, i vid betydelse, kan kopplas till en eller flera delar 
av den textila värdekedjan.

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 2018 uppgick verksamheten 
till elva doktorander. Under 2018 disputerade ytterligare en 
doktorand vilket innebär att totalt tio personer examinerats 
från den konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i 
Borås. Ett 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.

Den konstnärliga forskarutbildningen i design granska-
des under 2018 som en del av alla forskarutbildningar inom 
design i Sverige av Universitetskanslersämbetet där utfall 
beräknas komma under våren 2019. Även forskarutbildningen 
i Textil materialteknik har under 2018 fått inkomma med en 
åtgärdsredovisning till UKÄ avseende de brister som påtala-
des vid den utvärdering som genomfördes 2017. Även här för-
väntas svar under våren 2019 avseende om UKÄ bedömer att 
högskolan på ett adekvat sätt åtgärdat de brister som påtalats.

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 tek-
niska högskola, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Handledarkompetens innehas av professorer och docenter 
som genomfört en handledarutbildning med erfarenhet från 
doktorandhandledning. Oftast kombineras handledarska-
pet genom att huvudhandledning utförs av professor och 
biträdande handledare utses bland erfarna lektorer/forskare. 
Detta innebär att handledarkompetensen breddas samt att 
kunskap inom specifika delområden kan utnyttjas. Som ett 
resultat av högskolans satsning på kompetensutveckling samt 
riktade rekryteringsåtgärder har antalet huvudhandledarkom-
petentalärare ökat vid högskolan de senaste åren. Högskolan i 
Borås ökade handledarresurser innebär att kapaciteten för att 
handleda forskarstuderande är hög inom lärosätets samtliga 
prioriterade områden.

Forskning och utbildning på 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 och ökar i 
jämförelse med 2017. Minskningen 2017 berodde på att 
högskolan under de föregående åren genomförde ett stort 
antal disputationer. Antalet refereeegranskade publi-
kationer ska också ses i ljuset av att Högskolan i Borås 
verksamhet inom det konstnärliga området inte avspeglas 
i antalet publiceringar, då området traditionellt inte pre-
senterar forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter. För 
att synliggöra högskolans forskning ytterligare publicerar 
Högskolan i Borås sedan hösten 2007 en rapportserie 
benämnd ”Vetenskap för profession”. Under 2018 public-
erades fyra rapporter och den sammanlagda utgivningen 
uppgår sedan starten till 45 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 2018 2017 2016

Artikel i tidskrift 166 164 173

Artikel, forskningsöversikt 1 – 2

Artikel, recension 2 1 2

Bok 3 – 1

Kapitel i bok, del av antologi 17 28 14

Konferensbidrag 91 65 90

Proceedings (redaktörskap) 4 – 2

Rapport 6 1 5

Samlingsverk (redaktörskap) 3 2 –

Övrigt 1 7 4

Totalt 294 268 293

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm.)

Artikel i tidskrift 7 2 10

Artikel, recension – 17 –

Bok 1 2 2

Kapitel i bok, del av antologi 2 4 –

Konferensbidrag 6 4 3

Patent – 1 –

Rapport 3 2 8

Övrigt 8 79 2

Totalt 27 111 25

Övrigt vetenskapligt

Artikel i tidskrift 5 6 9

Artikel, recension 11 3 29

Bok 4 6 6

Doktorsavhandling, monografi 13 3 3

Doktorsavhandling, sammanläggning 6 6 5

Kapitel i bok, del av antologi 12 11 34

Konferensbidrag 15 16 49

Licentiatavhandling, monografi 2 4 2

Proceedings (redaktörskap) 1 – 1

Rapport 12 18 20

Samlingsverk (redaktörskap) – – –

Övrigt 2 1 6

Totalt 83 74 164

Konstnärlig output

Granskad 6 7 3

Ogranskad 1 2 1

Totalt 7 9 3

Publikationer totalt 411 462 485

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 2018 erhöll Högskolan i Borås resurser för 
forskning och utbildning på forskarnivå med 166 675 
tkr vilket motsvarar en ökning med 16 procent på två år. 
Under de senaste två åren har ökningen har framför allt 
skett inom den externt finansierade forskningen. Totalt 
uppgick anslagsintäkterna till 74 280 tkr och de externa 
intäkterna till 92 339 tkr. Anledningen till att anslags-
intäkterna avviker från regleringsbrevets tilldelning om 
74 280 tkr beror på att 200 tkr vidareförmedlats till 
högskolans samarbetspartners. 

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

Verksamhetens intäkter 2018 2017 2016

Intäkter av anslag 74 280 67 186 66 201

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 103 13 668 11 458

Intäkter av bidrag 84 236 85 711 67 881

Finansiella intäkter 56 57 42

Summa verksamhetens intäkter 166 675 166 622 145 582

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –114 430 –101 132 –90 889

Kostnader för lokaler –10 548 –12 861 –12 496

Övriga driftkostnader –28 043 –25 064 –21 287

Finansiella kostnader –117 –110 –95

Avskrivningar och nedskrivningar –5 667 –5 755 –4 903

Summa verksamhetens kostnader –158 805 –144 922 –129 670

Verksamhetsutfall 7 870 21 700 15 912

Transfereringar 0 0 0

Medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag

 
200

 
200

 
200

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag

 
7 733

 
4 644

 
1 968

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
2 960

 
3 496

 
6 155

Lämnade bidrag –10 893 –8 340 –8 323

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 7 870 21 700 15 912

För 2018 redovisar högskolan en minskning av 
den externt finansierade forskningen med 7 040 tkr 
i relation till 2017. Under föregående år avslutades 
ett antal fleråriga projekt med ackumulerat överskott 
vilket gav en resultatförbättring av engångskaraktär 
på 15 213 tkr. Justerat för resultatförbättringen ökade 
den externt finansierade forskningen under 2018 
med 8 137 tkr (tio procent) jämfört med föregående 
år. Samtidigt ökade de inbetalade forskningsbidragen 
till 93 462 tkr vilket innebar en ökning med 11 541 
tkr (14 procent) i relation till fjolåret. Ökningen av 
de inbetalade forskningsbidragen resulterade i att de 
oförbrukade bidragen och förutbetalda intäkterna 
inom området ökade med 11 960 tkr till 52 317 tkr 
vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 
2017. Ökningen innebär att Högskolan i Borås har 
fortsatt kapacitet att upprätthålla nivån och planerad 
utveckling inom forskningsverksamheten. Under 
2018 har högskolan använt 18 214 tkr för att sam-
finansiera de projekt som högskolan bedriver inom 
forskning och utbildning på forskarnivå. Detta är en 
ökning med 3 532 tkr jämfört med 2017 och andelen 
anslagsmedel som använts för att samfinansiera 
den bidragsfinansierade verksamheten ökade till 20 
procent av den externa finansieringen.

Samtidigt ökade kostnadsnivån inom området 
med 13 833 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 158 805 tkr vilket medför att högskolan 
redovisar en positiv kapitalförändring på 7 870 tkr 
för 2018. 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 2018 års utgång 
uppgick till ett underskott på 151 396 tkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå

95%G
ÖKNING AV EXTERNT FINANSIERAD FORSKNING 

SENASTE 10-ÅRS PERIODEN.
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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 forsk-

ning och fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer för att sätta studentens lärande i centrum. För att 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 medarbetare till våra 

profilområden samt att alla medarbetare och studenter ges möjlighet till en stimulerande arbetsmiljö och goda möjlig- 

heter till att utvecklas. Högskolan i Borås arbetar därför aktivt med rekrytering och att skapa attraktiva karriärvägar.

Under 2018 har Högskolan i Borås fortsatt att expandera 
och antalet medarbetare, sett till antalet helårsarbetskrafter, 
har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har skett av 
antalet lektorer, adjunkter och doktorander samt inom den 
administrativa personalen.  Att såväl antalet som andelen 
lektorer ökat under hela perioden är ett resultat av att Hög-
skolan i Borås under perioden genomfört en kompetens- 
växling och kompetensutveckling inom våra profilområden. 
Detta har medfört att andelen lärare och doktorander under 
perioden 2016-2018 är relativt oförändrad på en nivå runt 
64 procent av högskolans samtliga medarbetare. Inom den 
administrativa personalen har ökningen av årsarbetskrafterna 
till stor del skett inom stödet till samverkan, innovation och 
forskning och bland de kvinnliga medarbetarna.

Inom främst 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 omsättnin-
gen beror även på vikariat och visstidsanställningar.

Högskolan ser även en utveckling där allt fler med- 
arbetare 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. Inom en 
femårsperiod kommer ett hundratal medarbetare att uppnå 
ordinarie pensionsålder. 70 procent av dessa hör till lärar-
kategorin. Inom femårsperioden uppnår nio professorer, 33 
lektorer och 27 adjunkter ordinarie pensionsålder.

Trots att allt fler väljer att kvarstå i tjänst behövs det även 
insatser för att behålla medarbetare till ordinarie pensions- 
ålder och högskolan arbetar aktivt med olika former av 
delpension och kompetensväxling. 

Under året har ett nytt lokalt arbetstidsavtal för lärare 
samt reviderade riktlinjer och principer för tjänsteplaner-
ing för akademierna implementerats. Utgångspunkten för 
det nya avtalet är att utifrån verksamhetens behov använda 
högskolans resurser på bästa sätt för att nå högskolans vision 
och mål, samt skapa en god arbetsmiljö för lärare med balans 
mellan olika arbetsuppgifter. 

Medeltalet anställda

2018 2017 2016

Antal anställda 748 730 713

– Varav kvinnor 459 448 433

– Andel kvinnor 61% 61% 61%
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Medarbetare

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 prioriterade områden samt i förlängningen till att målen 
för verksamheten nås. Sedan forskarutbildningen startade 
vid Högskolan i Borås har sammanlagt 56 disputationer skett 
inom dessa områden. Under samma tidsperiod har 44 fors-
karstuderande finansierade av Högskolan i Borås disputerat 
på andra lärosäten. Vidare har under åren 47 forskare haft 
anställning som postdoktor och under 2018 innehade tre 
personer olika typer av meriteringsanställningar. Högskolans 
rekrytering och satsningarna för att kompetensutveckla 
lärarna har medfört att andelen professorer och lektorer ökat 
under perioden och antalet docenter som inte har anställning 
som professor ligger på en stabilt hög nivå. Att satsningen 
på rekrytering och kompetensutveckling av lärarkåren har 

varit framgångsrik visas av att andelen disputerade uppgår 
till 57procent, vilket motsvarar en ökning med nästan två 
procentenheter jämfört med 2016. Glädjande är att 
andelen disputerade inom den konstnärliga utbildningen och 
forskningen, vilket är ett område där antalet disputerade på 
nationell nivå är relativt lågt, uppgår till 44 procent.

För att ytterligare stärka högskolans attraktionskraft och 
underlätta internationell mobilitet har högskolan under året 
startat arbetet med att bli certifierade inom ramen för The 
European Charter for Researchers and The Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers (HRS4R). Syftet med 
satsningen är att skapa en attraktiv miljö genom att för-
bättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna 
arbetsmarknaden för forskare och öka mobiliteten, motverka 
diskriminering i alla former, främja tillgång och utbyte av 
kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos 
europeiska lärosäten.

KOMPETENSUTVECKLING

Medarbetare

2018 2017 2016

 
Lärare

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Professorer 29 30 30

Lektorer 150 142 138

Meriteringsanställningar 3 5 5

Adjunkter 139 135 135

Annan undervisande/forskande personal 23 21 24

Timanställda 8 8 7

Mertid/övertid 7 8 9

Totalt 359 349 348

Övrig personal

Doktorander 55 48 45

Teknisk personal 40 38 37

Administrativ personal 172 160 150

Bibliotekspersonal 20 19 18

Timanställda 13 14 14

Mertid/övertid 1 1 1

Totalt 301 280 265

Summa anställda 660 629 613
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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 
professorer 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 pågå-
ende arbetet med jämställdhetsintegrering på Högskolan i 
Borås har icke jämställda yrkesgrupper identifierats 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 personalkategorier. Av de 
professorer som nyrekryterades eller befordrades under 2018 
var alla kvinnor. Det innebär att andelen kvinnliga professo-
rer som rekryterats eller befordrats under 2017–2018 uppgår 
till 83 procent, vilket indikerar att högskolan kommer att nå 
regeringens mål om att minst hälften av de nyrekryterade 
professorerna 2017–2019 ska vara kvinnor.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. 
Genom att fortsätta arbetet med tidiga insatser samt chefs-
utbildning skapas förutsättningar för att chefer tidigt ska 
uppfatta signaler och stötta medarbetare för att inte drabbas 
av ohälsa. De som är sjukskrivna ges tydligt stöd och rehabili-
teras tillbaka till arbete.

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. Under 2018 har flertalet 
utbildningsinsatser genomförts i syfte till att främja en god 
arbetsmiljö, använda dialogen som verktyg, sätta lön och att 
tillämpa ett inkluderande synsätt i verksamheten. Utbildnings- 
insatser har genomförts i olika chefsgrupperingar men även 
individuella insatser som exempelvis handledning och coach-
ning. Under 2018 har högskolans modell för lönesättande 
samtal implementerats och genomförts med samtliga med- 
arbetare som är anslutna till SACO eller oorganiserade.

Högskolan arbetar kontinuerligt med att stärka lärosätets 
chefer i deras ledarskap och genomför sedan flera år utbildnin-
gar för att stärka det akademiska ledarskapet. Exempelvis ges 
sedan föregående år i samverkan med Jönköping University, 
Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola 
utbildningen Det personliga ledarskapet för akademiska 
ledare. 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 

2018 2017 2016

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

Män 2,9% 2,8% 2,8%

0–29 år 2,5% 1,7% 3,3%

30–40 år 3,8% 4,9% 4,8%

50– år 4,5% 4,7% 4,8%

Totalt 4,0% 4,7% 4,7%

– varav andel långtidssjukfrånvaro 50,3% 55,1% 58,7%

Medarbetare
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Könsfördelning

2018 2017 2016

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 33% 67% 33% 67% 36% 64%

Lektorer 53% 47% 55% 45% 52% 48%

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

Adjunkter 64% 56% 63% 37% 64% 36%

Annan undervisande/forskande personal 59% 41% 57% 43% 50% 50%

Totalt 56% 44% 55% 45% 55% 45%

Övrig personal

Doktorander 78% 22% 70% 30% 74% 26%

Teknisk personal 33% 67% 32% 68% 28% 72%

Administrativ personal 74% 26% 77% 23% 79% 21%

Bibliotekspersonal 73% 27% 71% 29% 75% 25%

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

Summa anställda 61% 39% 61% 39% 61% 39%

ANTAL NYANSTÄLLDA LÄRARE 

2016

30
18

2018

27
20

Kvinnor Män

2017

40
13

Medarbetare
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Finansiell redovisning

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 2018 gjorde Björn Brorström sitt sista år som rektor 
vid Högskolan i Borås. Ny rektor från och med den 1 januari 
2019 är Mats Tinnsten med sex års förordnande. Samtliga 
övriga styrelseledamöter, med undantag för studentrepresen-
tanterna som utses för ett läsår, har förordnande till och med 
april 2020. Ersättning till styrelsens ledamöter och ersättning 
och andra anställningsvillkor för rektor fastställs av reger-
ingen. 
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Nuvarande styrelse består av Gunilla Herdenberg (ord-
förande), Mats Tinnsten (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. Ellen Högberg (kårordförande), Joakim Byvik och 
John Lindskog företräder studenterna. Fackliga representanter 
är Jonas Andersson och Martin Behre. Styrelsen samman-
trädde vid fem tillfällen under 2018. Styrelsen har under året 
ägnat särskild uppmärksamhet åt framtida utmaningar samt 
rektors- och prorektorsrekrytering. Närvaron vid styrelse- 
mötena har varit hög.
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Finansiell redovisningStyrning och kontroll
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rektor
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ledamot
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ledamot
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ledamot

Roger Säljö
vice ordförande

Magnus Behre
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ledamot

Claes Redberg
ledamot
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studentrepresentant
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studentrepresentant
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lärarrepresentant
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studentrepresentant
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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. 
Prorektor, akademichefer och förvaltningschef är knutna till 
rektors ledningsråd och har till uppgift att vara rådgivande till 
rektor i högskolegemensamma frågor. Knutet till rektor finns 
även ett antal rådgivande organ 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 2018 ingen intern revision.

TILLSYNS- 
MYNDIGHETER
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 
2018 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. Riksrevisionens revisions- 
utlåtande 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:

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.

Victor Aldrin – Aldrins kreativa AB.

Joakim Byvik – Inga övriga uppdrag.

Anna Nilsson Ehle – Vinnova, Lindholmen Science Park 
AB, 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, 
Kungliga patriotiska stiftelsen och Kuratelet för de kungliga 
lösörestiftelserna.

Ellen Högberg – Inga övriga uppdrag.

Kimmo Kurkinen – Inga övriga uppdrag.

Berit Lindahl – Inga övriga uppdrag.

John Lindskog – Stiftelsen Drivhuset i Borås.

John Rune Nielsen – SWEREA AB, Borås Näringsliv 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
Anna Nilsson Ehle  22
Gunilla Herdenberg, ordförande 50
John Rune Nielsen 22
Claes Redberg 22
Agneta Stark 22
Roger Säljö, vice ordförande 22
Hanne Smidt Södergård 22

Företrädare för studenterna, tkr
Joakim Byvik 11
Ellen Högberg, kårordförande 11
John Lindskog 22
Elena Pettersson 11
Elsa Tylstedt 11

Ledande befattningshavare
Till Björn Brorström utgår lön och skattepliktiga
förmåner för anställningen som rektor under året
med 1 316 tkr.

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG  
OCH ERSÄTTNINGAR

Styrning och kontroll
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Finansiell redovisning

Högskolan i Borås har haft en stabil ekonomisk utveckling 
under det senaste decenniet och omsättningen har ökat 
med nästan 40 procent under perioden. Till största delen är 
utvecklingen kopplad till de satsningar som skett inom högre 
utbildning men i relation till jämförbara lärosäten har hög-
skolan haft en positiv utveckling. Utvecklingen är ett resultat 
av högskolans medvetna och systematiska arbete med att pro-
filera högskolans verksamhet. Genom strategiska satsningar, 
finansierade av myndighetskapitalet har högskolan utvecklat 
sex områden inom vilka högskolan bedriver kvalitativ utbild-
ning och nationellt unik forskning med miljöer av internatio-
nell lyskraft. Ett gott söktryck och erhållna examenstillstånd 
har inneburit nya platser från regeringen som möjliggjort en 
successiv utbyggnad av utbildningsverksamheten. I kombina-
tion med en kontinuerlig god efterfrågan från studenterna har 
detta medfört att högskolan nått takbeloppet, även under år 
när högskolesektorn som helhet hade problem med student- 
rekrytering.

Högskolans strävan efter att ge utbildningar av hög 
kvalitet kräver en stark forskningsanknytning. Inom samtliga 
sex områden har profileringen inneburit att högskolan har 
rättigheter att examinera på masternivå samt tillstånd att exa-
minera på forskarnivå inom fyra av dessa. Profileringen har 
även medfört att resurserna för forskning kontinuerligt ökat 
vid Högskolan i Borås. Exempelvis har högskolan erhållit 
anslag för konstnärlig forskning samtidigt som den externt 
finansierade forskningsverksamheten sedan flera år utgör mer 
än hälften av forskningsintäkterna. Högskolan i Borås vill 
fortsätta på den inslagna vägen och öka andelen forskning i 
relation till en, i absoluta mått, ökad utbildning. Genom att 
bygga kompletta akademiska miljöer skapas förutsättningar 
för att universitetskvaliteter successivt tillförs och Högskolan i 
Borås bidrar till att stärka lärosätesstrukturen i Västsverige.

Högskolan i Borås omsatte för första gången över 700 
miljoner kronor under 2018. Totalt uppgick resurserna för 
utbildning och forskning till 700 160 tkr vilket i jämförelse 
med 2017 motsvarar en ökning med 29 439 tkr. I huvudsak 
har ökningen skett inom den anslagsfinansierade verksam-
heten medan den externt finansierade verksamheten i stort 
sett är oförändrad jämfört med föregående år. Ökningen av 
anslagsintäkterna har skett såväl inom utbildning med 22 443 
tkr (fem procent) som forskning med 7 094 tkr (elva procent). 
Detta trots att anslaget för utbildning reducerades med 2 091 
tkr till följd av att högskolan inte når takbeloppet. 

Anledningen till att Högskolan i Borås inte når takbelop-
pet är att Västra Götaland sedan flera år haft en högkonjunk-
tur, som även i ett nationellt perspektiv, lett till en ovanligt 
låg arbetslöshet. Under samma period har högskolan erhållit 
ett utökat uppdrag från regeringen inom vård- och lärarut-
bildningarna. Högskolan har vidtagit ett antal åtgärder för att 
nå regeringens uppdrag men bristen på verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser inom vårdutbildningarna och nationellt 
vikande söktryck till lärarutbildningen har försvårat hög-
skolans planerade utbyggnad. I kombination med högkon-

junkturen och minskade ålderskullar har detta successivt 
påverkat såväl antagning som avhopp inom Högskolan i 
Borås utbildningar. För att kompensera för dessa faktorer 
planerade högskolan för att använda sparad överproduktion 
för att nå takbeloppet under perioden 2017–2019. Utfallet för 
2018 innebär dock att Högskolan i Borås använde resterande 
överproduktion (34 784 tkr) och att det för första gången 
på tio år uppstår anslagssparande (2 091 tkr). Trots fortsatt 
upprullning och start av nya utbildningar har högskolan en 
betydande utmaning i att anta och behålla tillräckligt antal 
studenter för att nå takbeloppet 2019. Detta eftersom ett 
utfall i nivå med 2018 skulle reducera anslaget för utbildning 
och riskera att minska myndighetskapitalet ytterligare.

Inom den externt finansierade verksamheten ökade utbild-
ningen med 6 713 tkr till största del som en följd av intäkter 
för uppstart av polisutbildning medan forskningen minskade 
med 7 040 tkr. För forskningen blir jämförelsen med före- 
gående år inte rättvisande då ett antal projekt avslutades med 
ett ackumulerat överskott som påverkade resultatet positivt. 
Justerat för resultatförbättringen 2017 ökade den externt 
finansierade forskningen under 2018 med 8 137 tkr (tio pro-
cent). Samtidigt ökade de inbetalade forskningsbidragen med 
14 procent jämfört med föregående år vilket resulterade i att 
de oförbrukade bidragen och förutbetalda intäkterna för den 
externt finansierade forskningen ökade med 11 960 tkr. I ett 
längre perspektiv är detta positivt då det visar att forskningen 
vid Högskolan i Borås är konkurrenskraftig och att lärosätet 
har kapacitet att upprätthålla nivån och planerad utveckling 
inom området. 

I jämförelse med föregående år ökar kostnaderna med 31 
676 tkr till totalt 703 038 tkr och framför allt beror detta på 
ökade personalkostnader. Sammantaget innebär ovanstående 
att högskolan redovisar en negativ kapitalförändring på 2 707 
tkr sämre än budget och att högskolans myndighetskapital 
minskar till 33 940 tkr vid 2018 års utgång. Den negativa 
kaptalförändringen är 12 707 tkr sämre än det budgeterade 
överskottet och istället för att som planerat öka, minskar 
myndighetskapitalet till 4,8 procent av de totala kostnaderna. 
Avvikelserna beror på att högskolan inte når takbeloppet 
samt att intäkterna från uppdragsutbildningen är lägre än 
budgeterat. Därutöver tillkommer kostnader av engångska-
raktär i form av en försenad aktivering av anläggningstillgång 
samt en fördyring av premierna för statens avtalsförsäk-
ringspremie. Detta innebär att Högskolan i Borås för fjärde 
året i rad redovisar ett negativt utfall. En bidragande orsak 
till underskottet är den internationellt unika infrastruktur 
som Högskolan i Borås byggt upp inom det textila området. 
Genom ett effektivt resursutnyttjande har Högskolan i Borås 
tidigare haft kapacitet att finansiera denna miljö utan att ris-
kera 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.

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp (tkr) Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 571 511 541 974

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 35 527 35 872

Intäkter av bidrag 92 458 92 440

Finansiella intäkter 3 664 435

Summa 700 160 670 721

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 –488 262 –458 903

Kostnader för lokaler 5 –89 812 –87 173

Övriga driftkostnader –99 551 –101 401

Finansiella kostnader 6 –767 –669

Avskrivningar och nedskrivningar –24 646 –23 216

Summa –703 038 –671 362

Verksamhetsutfall –2 878 –641

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 7 171 –129

Uppbördsverksamhet

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

Skatteintäkter m.m. 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 0 0

Saldo 0 0

Transfereringar 8

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 9 2 257 2 259

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 10 12 771 8 304

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 11 3 110 3 703

Lämnade bidrag 12 –18 138 –14 266

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 13,14 –2 707 –770

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Belopp (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 791 1 275

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 15 1 791 1 275

Materiella anläggningstillgångar 64 006 64 089

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 26 100 27 623

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 17 35 713 36 308

Pågående nyanläggningar 18 2 193 158

Finansiella anläggningstillgångar 1 843 1 844

Andelar i hel- och delägda företag 19 1 705 1 534

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 138 310

Kortfristiga fordringar 23 454 13 684

Kundfordringar 1 690 2 641

Fordringar hos andra myndigheter 21 21 395 10 852

Övriga kortfristiga fordringar 22 369 191

Periodavgränsningsposter 45 220 45 382

Förutbetalda kostnader 23 27 208 26 153

Upplupna bidragsintäkter 24 17 478 18 563

Övriga upplupna intäkter 25 534 666

Avräkning med statsverket 26 –2 091 0

Kassa och bank 102 236 114 993

Behållning räntekonto i Riksgälden 27 102 007 97 340

Kassa och bank 28 229 17 653

Summa tillgångar 236 459 241 267

 
Kapital och skulder

Myndighetskapital 35 621 38 257

Statskapital 29 1 681 1 739

Resultatandelar i hel och delägda företag 0 0

Balanserad kapitalförändring 14, 30 36 647 37 288

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 –2 707 –770

Avsättningar  4 248 4 019

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 533 1 641

Övriga avsättningar 32 3 715 2 378

Skulder m.m. 93 120 101 798

Lån i Riksgälden 33 48 761 50 791

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 34 16 888 15 400

Leverantörsskulder 35 18 658 15 404

Övriga kortfristiga skulder 36 8 813 20 203

Periodavgränsningsposter 103 470 97 193

Upplupna kostnader 37 38 916 43 001

Oförbrukade bidrag 38 54 530 45 466

Övriga förutbetalda intäkter 39 10 024 8 726

Summa kapital och skulder 236 459 241 267
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag 2018 (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

 
 

501 449

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

501 449

 
 

499 358

 
 

2 091

001 Takbelopp (ram) 1 0 501 449 0 0 0 501 449 499 358 2 091

16 02 040 Forskning och utbildning 
på forskarnivå (ramanslag)

 
0

 
74 480

 
0

 
0

 
0

 
74 480

 
74 480

 
0

001 Basresurs (ram) 0 74 480 0 0 0 74 480 74 480 0

Summa 0 575 929 0 0 0 575 929 573 838 2 091

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

 
 
 

3,4

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

Belopp 
enligt 

reglerings-
brev

Aktuellt 
belopp

Av anslaget är 1 077 tkr beräknat 
för en förstärkning av konstnär-
lig forskning och utbildning på 
forskarnivå.

 
 
 

1 077

 
 
 

7 000

 
Anslag/ap

 
Anslagskredit

Anslagsbehållning  
som disponeras 2018

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

Upphandling
Högskolan i Borås ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor i upphandlingar där det är behövligt och där det går att fastställa villkoren. 
Detta gäller framförallt i upphandlingar gällande tjänster, dock ej sociala tjänster och andra särskilda tjänster, och där kontraktsvärdet 
minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU.
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TABELL 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)     

     
Utfall avseende perioden 2018–01–01–2018–12–31     
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 8 12 250 253 503

Juridik 94 85 2 985 1 764 4 749

Samhällsvetenskap 1 107 1 000 35 297 20 782 56 080

Naturvetenskap 579 463 31 455 21 210 52 665

Teknik 970 773 52 756 35 441 88 197

Vård 735 610 42 496 30 514 73 010

Medicin 234 204 15 104 16 017 31 121

Undervisning 626 546 24 258 22 164 46 422

Verksamhetsförlagd utb. 363 327 19 954 17 418 37 372

Övrigt 655 468 28 613 16 616 45 229

Design 116 116 17 871 10 888 28 760

Summa 5 486 4 603 271 039 193 067 464 107
     

Takbelopp (tkr) 501 449

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

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 37 342

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 148 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 501 449

 + ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 501 449

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 467

Utfall total ersättning enligt tabell 1 464 107

+ ev. ingående överproduktion 34 784

Summa (B) 499 358

Summa (A-B) 1 2 091
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 2 091

– ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 2 091

Överproduktion

Total utgående överproduktion 0

– ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående överproduktion 0
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 497 231 0 74 280 0 571 511

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
11 558

 
15 866

 
4 345

 
3 758

 
35 527

Intäkter av bidrag 40 8 222 0 84 236 0 92 458

Finansiella intäkter 601 7 54 2 664

Summa 517 612 15 873 162 915 3 760 700 160

Verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –361 619 –12 213 –111 692 –2 738 –488 262

Kostnader för lokaler –77 495 –1 769 –10 452 –96 –89 812

Övriga driftkostnader                                –68 759 –2 749 –27 419 –624 –99 551

Finansiella kostnader –636 –15 –114 –3 –768

Avskrivningar och nedskrivningar –18 520 –458 –5 458 –209 –24 645

Summa –527 029 –17 204 –155 135 –3 670 –703 038

Verksamhetsutfall –9 417 –1 331 7 780 90 –2 878

Resultat från hel- och delägda företag 171 0 0 0 171

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

 
2 057

 
0

 
200

 
0

 
2 257

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag

 
5 038

 
0

 
7 733

 
0

 
12 771

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

 
150

 
0

 
2 960

 
0

 
3 110

Lämnade bidrag –7 245 0 –10 893 0 –18 138

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring                             13 –9 246 –1 331 7 780 90 –2 707
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Redovisning av myndighetskapital m.m. 2018 (belopp i tkr)

Belopp

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

 
33 940

B. Årets totala kostnader 703 038

A i procent av B 4,8%

Redovisning av kapitalförändring per område 2018 (belopp i tkr)

Verksamhet

 
 
Not

Balanserad 
kapitalföränd-

ring (A)

 
Årets kapital-

förändring (B)

 
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
195 913

 
–10 577

 
185 336

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 188 093 –9 246 178 847

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
7 820

 
–1 331

 
6 489

Forskning och utbildning på forskarnivå –159 266 7 870 –151 396

Forskning och utbildning på forskarnivå –158 795 7 780 –151 015

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–471

 
90

 
–381

Summa 41 36 647 –2 707 33 940

Rensat från KronoX-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring) 
33 467 tkr, B: Årets totala kostnader 700 342 tkr och A i procent av B: 4,8%.

  

MYNDIGHETSKAPITAL
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Utfall 2018 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (belopp i tkr)

 
 
Verksamhet

 
 
Not

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2016

Över-/ 
underskott 

2017

 
Intäkter 

2018

 
Kostnader 

2018

Över-/ 
underskott 

2018

Ack. över-/
underskott ut-
gående 2018

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –138 0 0 0 0 –138

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

Uppdragsutbildning 9 958 –2 757 15 873 17 205 –1 332 5 869

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter                   920 1 267 4 252 3 521 731 2 918

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 11 498 –1 490 20 125 20 726 –601 9 407

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –211 –262 3 759 3 669 90 –383

Summering –211 –262 3 759 3 669 90 –383

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –882 53 630 615 15 –814

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–752

 
–100

 
34

 
155

 
–121

 
–973

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

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering –1 634 –47 664 770 –106 –1 787

AVGIFTER

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

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

I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § tredje stycket 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget- 
underlag 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 upprättandet 
av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 
ges av 
 – låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad låneram och  

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

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap 1 
§ första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En 
anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet 

får helt eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från 
icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga 
bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats 
för ändamålet. 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med anskaffnings-
värde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd 
på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. 
Vad gäller förbättringsutgifter på annans fastighet tillämpas 
beloppsgränsen 100 tkr fr.o.m. 1/1-2017. Inventarier som har 
ett funktionellt samband med varandra ses som en funge-
rande enhet. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning räknas från 
den månad då tillgången tas i bruk. Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider:
 Datorer 3–5 år
 Inredning 10 år
 Transportmedel 5 år
 Maskiner och inventarier 3–10 år
 Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år
 Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–10 år
VÄRDERING AV HOLDINGBOLAG

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

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

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

Forskningsanknytning av utbildning redovisas som utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå fr.o.m. 1 januari 2014.
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 4 januari 2019.
Donation som placerats i fonder har fr.o.m. räkenskapsåret 
2015 värderats till verkligt värde.
BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2018 har gjorts 
fram till 2019–01–04. Beloppsgräns för periodisering har 
2018 höjts från 30 tkr till 50 tkr per faktura och år. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Not 1. Intäkter av anslag 2018 2017

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 501 449 476 847

Forskning och utbildning på forskarnivå 74 480 67 386

Inköp av konst –70 0

Anslagssparande –2 091 0

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag)

 
–2 257

 
–2 259

Summa intäkter av anslag 571 511 541 974

Intäkter av anslag har ökat jämfört med 2017 eftersom högskolan har 
fått höjt takbelopp.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2018 2017

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 19 624 19 433

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191) 9 411 9 700

Offentligrättsliga avgifter 632 644

Andra ersättningar 1 536 1 804

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 4 252 4 291

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

 

72

 

0

Summa 35 527 35 872

Posten avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter 4 252 tkr.

Not 3. Finansiella intäkter 2018 2017

Ränta Riksgälden 266 274

Övriga ränteintäkter 13 7

Övriga finansiella intäkter 385 154

Summa 664 435

Not 4. Kostnader för personal 2018 2017

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

 
 

–319 923

 
 

–302 758

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

 
 

–9 691

 
 

–9 920

Högskolans kostnader för personal har ökat med 29 359 tkr jämfört 
med föregående år. Denna ökning beror till största del på ökat antal 
årsarbetskrafter 2018.

Not 5. Kostnader för lokaler 2018 2017

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

Lokalhyra –79 293 –77 318

Mediakostnad, el, värme, kyla, vatten 
(som ej ingår i hyran)  –2 841 –2 594

Kostnader för reparation och underhåll av 
lokaler –1 483 –604

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på 
annans fastighet –12 543 –11 684

Kostnader för lokalvård –4 507 –4 853

Kostnader för bevakning –789 –713

Kostnader för larm och skalskydd –477 –872

Kostnader för lokaltillbehör och övriga 
lokalkostnader –288 –54

Kostnader för egna fastigheter 0 0

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld 
lokalvård 767 798

Summa lokalkostnader –101 454 –97 894

Area, kvm LOA vid årets utgång(exkl. 
student- och gästforskarbostäder) 59 255 54 589

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 712 1 793

Not 6. Finansiella kostnader 2018 2017

Ränta Riksgälden –499 –486

Övriga räntekostnader –17 –31

Övriga finansiella kostnader –251 –152

Summa –767 –669

Not 7. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 

Resultatet avser verksamhetsåret 2017-01-01 -- 2017-12-31 för 
högskolans holdingbolag. Se vidare not 19.

Not 8. Transfereringar

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

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

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

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

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag har ökat 
med 4 467 tkr jämfört med föregående år.
Ökningen beror till största delen på det tillkommande projektet 
Natianell plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Finansiell redovisning
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Not 12. Lämnade bidrag 2018 2017

Lämnade bidrag till myndigheter –4 199 –2 594

Lämnade bidrag till statliga bolag –3 318 –2 172

Lämnade bidrag till privata företag –1 863 –1 231

Lämnade bidrag till enskilda personer –3 843 –3 597

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

Lämnade bidrag till övriga –2 265 –2 022

Summa –18 138 –14 266

Lämnade bidrag har ökat med 3 872 tkr. Ökningen beror till största 
delen på att det är fler projekt med lämnade bidrag 2018 jämfört med 
2017.

Not 13. Årets kapitalförändring 2018 2017

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag –10 782 –21 121

 – avgifter 625 1 220

 – bidrag 911 189

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
–9 246

 
–19 712

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –1 331 –2 758

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–1 331

 
–2 758

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag 16 357 6 290

 – avgifter 0 0

 – bidrag –8 577 15 671

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
7 780

 
21 961

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 90 –261

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev

 
90

 
–261

Summa årets kapitalförändring –2 707 –770

Not 11. Övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag

 
2018

 
2017

Erhållna medel från kommuner och landsting 2 087 2 121

Erhållna medel från utländska företag 209 254

Erhållna medel från stiftelser 720 759

Erhållna medel från övriga 94 569

Summa 3 110 3 703

Not 14. KronoX–konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schema- 
läggnings- och lokalbokningsprogrammet KronoX. Konsortiet har per 
2018-12-31 tretton lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska 
förvaltning sker av Högskolan i Borås. KronoX-konsortiet ingår i högsko-
lans redovisade myndighetskapital enligt följande specifikation:

2018 2017

Balanserad kapitalförändring 41 103

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 432 –62

Summa myndighetskapital 473 41
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 15. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2018 2017

Ingående balans anskaffningsvärde 15 158 14 630

Tillkommande tillgångar 1 008 528

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans anskaffningsvärde 16 166 15 158

Ingående balans ackumulerad avskrivning 13 883 12 647

Årets avskrivningar 492 1 236

Avgående tillgångar 0 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 14 375 13 883

Restvärde 1 791 1 275

I tillkommande tillgångar ingår 847 tkr som avser pågående inköp projekt 
Integration ny e-handel.

Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2018 2017

Ingående balans anskaffningsvärde 136 110 129 353

Korrigering av ingående balans –470 0

Avgår pågående förbrättringsutgift 2017 –144 0

Tillkommande tillgångar 11 634 6 757

Avgående tillgångar –203 0

Utgående balans anskaffningsvärde 146 927 136 110

Ingående balans ackumulerad avskrivning 108 487 96 804

Årets avskrivningar 12 543 11 683

Avgående tillgångar –203 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 120 827 108 487

Restvärde 26 100 27 623

Pågående förbrättringsutgift 144 tkr från 2017 har aktiverats som Dator5 
2018. Anläggningar 101701-101703 har korrigerats på ingående balans 
eftersom slutfakturor på lägre belopp än aktiveringen 2017 har inkommit 
2018. Beloppet är på totalt 470 tkr. I beloppet för tillkommande tillgång-
ar ingår pågående förbättringsutgifter med 2 886 tkr.
Restvärdet för förbättringsutgifter på annans fastighet har minskat med 1 
523 tkr bl.a. p.g.a. ökade avskrivningar. 2017 aktiverades nya ombygg-
nationer som bidrar till stora avskrivningar 2018. Korrigeringen p.g.a. 
slutfakturor på mindre belopp än aktiveringen 2017, påverkar också den 
utgående balansen.

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

 
2018

 
2017

Ingående balans anskaffningsvärde 145 530 144 338

Korrigering av ingående balans –2 0

Tillkommande tillgångar 10 882 13 174

Överföring från pågående nyanläggning 158 240

Avgående tillgångar –2 780 –12 222

Utgående balans anskaffningsvärde 153 788 145 530

Ingående balans ackumulerad avskrivning 109 222 111 044

Årets avskrivningar 11 611 10 925

Avgående tillgångar –2 758 –12 117

Utgående balans ackumulerad avskrivning 118 075 109 222

Restvärde 35 713 36 308

Anläggning 101670 har korrigerats på ingående balans eftersom 
återbetalning på 2 tkr har skett 2018. Aktivering gjordes 2017.

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 2017 redovisade bolaget en vinst 
på 171 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar 
i hel- och delägda företag i resultaträkningen för 2018. Holdingbolagets 
dotter- och intresseföretag är per 2017-12-31 Inicia AB 100%, Reaction 
R&D Center AB 20% Posifon AB 19,8%, AB Initio 11,3%, Enrad AB 
0,31%, Trisquel Medical AB 4,8%, Inuheat Group AB 0,28% och Fureho 
AB 0,92%.

Antal Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698–1329 1 000 100

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

 
200

 
–

Not 20. Andra långfristiga värdepappersinnehav

  
Antal

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde

Swedbank Robur, Fond: 
Kapitalinvest

 
387

 
25

 
44

Swedbank Robur, Fond: 
Företagsobligationsfond 

 
337

 
36

 
46

Swedbank Robur, Fond: 
Räntefond Kort Plus

 
387

 
45

 
48

Summa 106 138

Fonderna har fr.o.m. 2015 värderats till verkligt värde (marknadsvärde) 
och tillhör en donation från Gunnar Ivarsson (Wäst-Bygg). Den totala 
orealiserade värdeförändringen uppgår till 32 tkr. Av den är 94 tkr 
hänförlig till tidigare år och –62 tkr hänförlig till 2018.

Not 18. Pågående nyanläggningar 2018 2017

Ingående balans anskaffningsvärde 158 240 

Tillkommande tillgångar 2 193 158

Överföring från pågående till anläggning –158 –240

Utgående balans anskaffningsvärde 2 193 158

Restvärde 2 193 158

Posten pågående nyanläggningar har ökat med 2 035 tkr. Detta beror på 
att tre olika pågående inköp på maskiner på totalt 2 193 tkr är bokförda 
som pågående nyanläggningar 2018 till skillnad från 2017 då det endast 
var ett pågående inköp bokfört som pågående nyanläggningar. 
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Not 27. Behållning räntekonto i Riksgälden 2018 2017

Behållning räntekonto i Riksgälden 102 007 97 340

Behållningen på räntekontot har ökat med 4 667  tkr. Ökningen beror till 
stor del på ökade inbetalningar 2018.

Not 28. Kassa och bank 2018 2017

Kassa och bank 229 17 653

Posten kassa och bank består av saldot på valutakontot som uppgår till 
229 tkr. 2017 var saldot på valutakontot 17 653 tkr.

Not 29. Statskapital 2018 2017

Statskapital 1 681 1 739

Statskapitalet består av 1 681 tkr varav 1 534 tkr avser högskolans 
holdingbolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH och 147 tkr 
avser konst.

Not 30. Balanserad kapitalförändring 2018 2017

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 913 218 254

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 188 093 207 676

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
7 820

 
10 578

Forskning och utbildning på forskarnivå –159 266 –180 966

Forskning och utbildning på forskarnivå –158 795 –180 756

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–471

 
–210

Summa 36 647 37 288

2017–års kapitalförändring –770 tkr har justerats med 129 tkr som 
avser 2017–års resultat från andelar i hel- och delägda företag. Beloppet 
–641 tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 2018.
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Not 26. Avräkning med statsverket 2018 2017

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 573 838 544 233

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –575 929 –544 233

Fordringar/skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde –2 091 0

För 2018 har högskolan ett anslagssparande på 2 091 tkr eftersom 
utfallet för HST/HPR ligger lägre än takbeloppet.

Not 21. Fordringar hos andra myndigheter

Posten fordringar hos andra myndigheter har ökat med 10 543 tkr. 
Ökningen beror till största delen på kundfakturor 201812 till Polis- 
myndigheten.

Not 22. Övriga kortfristiga fordringar 2018 2017

Reseförskott 10 10

Fixkassor 1 1

Förskott lön 6 0

Diverse fordringar 352 180

Summa övriga kortfristiga fordringar 369 191

Not 23. Förutbetalda kostnader 2018 2017

Förutbetalda hyreskostnader 20 479 19 780

Övriga förutbetalda kostnader 6 729 6 373

Summa förutbetalda kostnader 27 208 26 153

Ökning av förutbetalda kostnader beror på ökade hyreskostnader. 

Not 24. Upplupna bidragsintäkter 2018 2017

Bidrag från annan statlig myndighet 6 897 4 310

Icke statliga bidrag 10 581 14 253

Summa upplupna bidragsintäkter 17 478 18 563

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 49 bidragsfinansierade projekt. 2017 bestod posten av 51 
bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör 
till projekten Smart Textiles projektkansli 1 018 tkr (694 tkr föregående 
år) finansierat av Vinnova, KLIMAT 2030 1 200 tkr (130 tkr föregåen-
de år) finansierat av Västra Götalandsregionen, Science Park Borås 1 
256 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Västra Götalandsregionen, 
Internationalisering Smart Textiles 1 360 tkr (2 239 tkr föregående 
år) finansierat av Västra Götalandsregionen och Body & Space DO-tank 
Center 1 710 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Tillväxtverket mfl. De 
upplupna bidragsintäkterna har minskat något jämfört med föregående 
år. Det är dock fortfarande så att många bidrag rekvireras i efterhand hos 
några av de stora finansiärerna.

Not 25. Övriga upplupna intäkter 2018 2017

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 418 524

Övriga upplupna intäkter 116 142

Summa övriga upplupna intäkter 534 666

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende 7 avgiftsfinansierade projekt. 2017 bestod posten 
av 6 avgiftsfinansierade projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna 
hör till projekten Starkdagen 2019 166 tkr (161 tkr föregående år) 
finansierat av företag och Damning i mesaugn 154 tkr (0 tkr föregående 
år) finansierat av Energiforsk.
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Not 32. Övriga avsättningar 2018 2017

Ingående balans 2 378 2 383

Årets förändring 1 337 –5

Ugående balans 3 715 2 378

Posten övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för 
lokalt omställningsarbete 3 715 tkr (2 378 tkr föreg år). Ökningen på 
1 337 tkr beror till stor del på färre beslut med lokalt omställningsarbete 
under 2018 jämfört med tidigare år. Avtal för lokalt omställningsarbete 
ska omförhandlas under 2019. Av posten bedöms 800 tkr regleras under 
2019.

Not 33. Lån i Riksgälden 2018 2017

Ingående balans 50 791 54 400

Under året nyupptagna lån 21 098 17 683

Årets amorteringar –23 128 –21 292

Utgående balans 48 761 50 791

Posten Lån i Riksgälden har minskat med 2 030 tkr mellan 2018 och 
2017. De bidragsfinansierade anläggningstillgångarna har ökat 2018 
jämfört med 2017.

Låneram i Riksgälden 2018 2017

Beviljad låneram 65 000 65 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 48 761 50 791

Beviljad kreditram på räntekontot 0 0

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden

 
0

 
0

Not 34. Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 2018 2017

Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 16 888 15 400

Posten har ökat med 1 488 tkr mellan 2018 och 2017. Ökningen beror 
främst på fakturor för lärarutbildningen Skövde och senare fakturering 
från Vetenskapsrådet 2019.

Not 35. Leverantörsskulder 2018 2017

Summa leverantörsskulder 18 658 15 404

Efter påtryckningar på leverantörer har de fakturerat i december. Liknan-
de arbeten har fakturerats i januari tidigare år och blivit periodiserade. 
Därav ökning av leverantörsskulder.

Not 36. Övriga kortfristiga skulder 2018 2017

Personalens källskatt 8 484 7 973

Medel i EU-projekt till projektpartners 229 12 128

Övriga kortfristiga skulder 100 102

Summa övriga kortfristiga skulder 8 813 20 203

Posten har minskat med 11 390 mellan 2017 och 2018. Detta beror 
till största delen på att medel som ska förmedlas till projektpartners i 
EU-projekt har minskat.

Not 37. Upplupna kostnader 2018 2017

Upplupna löner och arvoden 13 717 12 510

Upplupna semesterlöner 17 027 17 339

Upplupna transfereringskostnader 2 308 1 814

Övriga upplupna kostnader 5 864 11 338

Summa upplupna kostnader 38 916 43 001

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består av 
periodisering av lärares planeringssaldon per 2018-12-31 11 425 tkr 
(9 204 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 1 335 tkr 
(2 020 tkr föregående år) och inarbetad komptid och flexsaldo per 
2018-12-31 957 tkr (859 tkr föregående år).

Posten upplupna kostnader har minskat med 4 085 tkr. Minskningen 
avser framförallt periodisering av kostnader för ombyggnation som 
gjordes 2017.  

Not 38. Oförbrukade bidrag 2018 2017

Bidrag från annan statlig myndighet 23 123 14 205

Icke statliga bidrag 31 407 31 261

Summa oförbrukade bidrag: 54 530 46 466

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 102 bidragsfinansierade 
projekt. 2017 bestod posten av 88 bidragsfinansierade projekt. De 
största oförbrukade bidragen hör till projekten Samarbete med Borås 
Stad inom Textile Fashion Center 5 237 tkr (6 913 tkr föregående år) 
finansierat av Borås Stad, Natianell plattform för hållbart mode och håll-
bara textilier 4 451 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Naturvårdsver-
ket, SUITCEYES 4 142 tkr (5 525 tkr föregående år) finansierat av EU, 
Meriterings- och samverkansskicklighet 3 050 tkr (2 383 tkr föregående 
år) finansierat av Vinnova och Resource effective textile processes for 
coloration, functional and smart textiles 2 306 tkr (0 tkr föregående år) 
finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning. Dessutom tillhör 19 tkr 
en donation från Gunnar Ivarsson, Wäst-Bygg (127 tkr föregående år) 
och 43 tkr en donation från Olle Engström (48 tkr föregående år). De 
oförbrukade bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående år främst 
beroende på att en del bidrag i stora projekt har betalats ut i förskott.

Bidrag från annan statlig myndighet förväntas tas i anspråk

inom tre månader 12 146 9 852

inom mer än tre månader till ett år 10 977 4 353

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 2018 2017

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 8 821 7 302

Övriga förutbetalda intäkter 1 203 1 424

Summa övriga förutbetalda intäkter: 10 024 8 726

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot för 
12 avgiftsfinansierade projekt. 2017 bestod posten av 25 avgiftsfinan-
sierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör till projekten 
Uppstart polisutbildning 3 377 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av 
Polismyndigheten, Förskollärarutbildning för verksamma Borås Stad 
HT18 1 886 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av Borås Stad, Avtal 
kommuner 1 268 tkr (573 tkr föregående år) finansierat av kommuner, 
FÖ Borås Stad start Ht17 570 tkr (914 tkr föregående år) finansierat 
av Borås Stad och Nätverket Include 503 tkr (339 tkr föregående år) 
finansierat av högskolor och universitet.

Posten förutbetalda avgiftsintäkter har ökat med 1 298 tkr 2018 jämfört 
med 2017. Ökningen är främst hänförlig till projektet för polisutbildningen.

Not 31. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2018

 
2017

Ingående avsättning 1 641 2 056

Årets pensionskostnad –352 870

Årets pensionsutbetalningar –756 –1 285

Utgående avsättning 533 1 641

Posten avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser har minskat 
med 1 108 tkr mellan 2018 och 2017. Detta beror på färre nya beslut 
om delpension. Dessutom har personer med delpension avslutat sina 
anställningar i förtid.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
Not 40. Inbetalade forskningsbidrag 2018 2017

Bidrag från annan statlig myndighet 31 388 23 725

Icke statliga bidrag 62 074 58 196

Summa inbetalade forskningsbidrag 93 462 81 921

Inbetalade forskningsbidrag har ökat med 11 541 tkr jämfört med 2017. 
Ökningen beror främst på stora inbetalningar i nya projekt.

  

NOTER TILL MYNDIGHETSKAPITAL
Not 41. Balanserad kapitalförändring 2018 2017

 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 185 697 207 777

 – avgifter 1 890 –714

 – bidrag 506 613

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
188 093

 
207 676

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 7 820 10 578

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
7 820

 
10 578

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag –178 335 –200 872

 – avgifter 0 0

 – bidrag 19 540 20 116

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
–158 795

 
–180 756

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –471 –210

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 
i regleringsbrev

 
–471

 
–210

Kapitalförändring redovisas i enlighet med anvisningar i regleringsbrev. 
Uppdelning av årets kapitalförändring se not 13. Årets kapitalföränd-
ring 2017 -770 tkr har justerats med 2017-års resultat från andelar i 
hel- och delägda företag (-129 tkr). Summan har förts till Balanserad 
kapitalförändring 2018.



 

Utbildning och forskning 2018 2017 2016 2015 2014

Totalt antal helårsstudenter2 5 486 5 501 5 559 5 813 5 532
Kostnad per helårsstudent 96 93 90 84 83
Totalt antal helårsprestationer2 4 603 4 686 4 688 4 780 4 717
Kostnad per helårsprestation 114 109 107 102 97
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)3 35 38 35 36 30
Totalt antal nyantagna doktorander4 22 26 13 11 11
– andel kvinnor 42% 67% 63% 100% 80%
– andel män 58% 33% 37% 0% 20%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 119 119 105 107 101
– andel kvinnor 63% 64% 62% 60% 55%
– andel män 37% 36% 38% 40% 45%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 65 59 45 51 55
– andel kvinnor 78% 76% 74% 67% 61%
– andel män 22% 24% 26% 33% 39%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,8 2,5 5,9 3,6 3,9
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3,9 4,4 6,7 5,7 5,1
Total antal doktorsexamina 19 8 11 23 21
– andel kvinnor 53% 75% 55% 56% 53%
– andel män 47% 25% 45% 44% 47%
Totalt antal licentiatexamina 2 2 3 2 6
– andel kvinnor 100% 50% 67% 100% 40%
– andel män 0% 50% 33% 0% 60%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 294 268 293 310 373
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 540 541 443 416 346
Personal

Totalt antal årsarbetskrafter6 660 629 613 607 602
– varav andel kvinnor 61% 61% 61% 59% 59%
– varav andel män 39% 39% 39% 41% 41%
Medelantalet anställda6 748 730 713 694 683
– varav andel kvinnor 61% 61% 61% 59% 59%
– varav andel män 39% 39% 39% 41% 41%
Totalt antal lärare (årsarb.) 344 333 332 334 327
– varav andel kvinnor 56% 55% 53% 53% 54%
– varav andel män 44% 45% 47% 47% 46%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 197 186 183 180 169
– varav andel kvinnor 50% 49% 48% 46% 46%
– varav andel män 50% 51% 52% 54% 54%
Antal professorer (årsarb.) 29 30 30 31 32
– varav andel kvinnor 28% 27% 36% 34% 32%
– varav andel män 72% 73% 64% 66% 68%
Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 700 671 637 633 615
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 533 504 491 492 485
– andel anslag (%) 93% 94% 93% 92% 90%
– andel externa intäkter (%) 7% 6% 7% 8% 10%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 167 167 146 141 130
– andel anslag (%) 45% 40% 45% 42% 43%
– andel externa intäkter (%) 55% 60% 55% 58% 57%
Kostnader totalt (mnkr) 703 671 646 639 613
– andel personal 69% 68% 68% 68% 67%
– andel lokaler 13% 13% 13% 13% 14%
Lokalkostnader7 per kvm (kr) 1 712 1 793 1 772 1 768 1 796
– andel av justerade totala kostnader (%) 14% 15% 15% 15% 15%
Balansomslutning (mnkr) 236 241 236 248 233
– varav oförbrukade bidrag 55 45 44 42 39
– varav årets kapitalförändring –3 –1 –11 –7 2
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 36 38 39 50 56

Myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 187 198 220 247 265

Myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå –151 –160 –181 –197 –209
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
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Vi intygar att årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
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