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EN HÖGSKOLA 
SOM INSPIRERAR 
FÖR FRAMTIDEN
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Inledning

Det gångna året var mitt första år som rektor vid Högskolan i Borås. Som ny i organisationen och nyinflyttad från 

Jämtland inledde jag året med att träffa studenter och medarbetare på högskolan samt personer från det omgivande 

samhället. Det var mycket trevligt och givande och jag har känt mig väldigt väl mottagen av såväl lärosätet som staden, 

med dess näringsliv och offentlighet, vilket gör det mycket lättare och roligare att ta sig an ett nytt uppdrag som det här 

– stort tack för alla vänliga, spännande och inspirerande samtal och möten!

Mats Tinnsten
Rektor, Högskolan i Borås

En stor del av mitt arbete det gångna året har kretsat kring 
begreppet kvalitet. Att hålla hög kvalitet på våra utbildningar, 
vår forskning och vår samverkan med det omgivande sam- 
hället är av största vikt. Baserat på detta så har 2019 varit 
väldigt givande och inspirerande och vi har alla anledning att 
känna oss stolta över det vi presterat. Vårt kvalitetssystem för 
utbildning, som granskades av Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ), fick godkänt. Vi var fyra lärosäten som granskades i 
den första omgången – två av oss fick godkänt med några för-
behåll där vi behöver utvecklas ytterligare. Vi är med i pilo-
tomgången för motsvarande kvalitetssystem för forskning där 
vi lämnade in vår självvärdering i december, beslut kommer 
under 2020. Här vill jag passa på att speciellt tacka vår nye 
prorektor Kim Bolton, som lett detta arbete, för en avgörande 
insats och samtidigt hälsa honom varmt välkommen. 

Tre av våra lärarutbildningar granskades och bedömdes ha 
hög kvalitet. Våra forskarutbildningar inom Textil material- 
teknik samt Textil- och modedesign fick samma omdöme. 
Dessutom utvärderades vår verksamhet inom Science Park 
Borås, på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR), och 
bedömdes ha hög kvalitet, relevans och legitimitet. Alla dessa 
omdömen ska vi ta till oss och låta oss inspireras av och fort-
sätta det goda arbetet med att nå hög kvalitet i allt vi gör.

Vetenskaplig framgång mäts bland annat genom antalet 
nya professorer vid högskolan. Vid årets akademiska högtid 
installerades fem nya professorer. Detta stärker naturligtvis 
högskolan och det var extra positivt att samtliga fem var 
kvinnor. Jämställdhet ligger högt på agendan på Högskolan 
i Borås och vi har nu fler kvinnliga professorer än genom- 
snittet för lärosäten i landet. När årets mätning av nyckeltal 
för jämställdhet (Jämix) utfördes blev Högskolan i Borås bäst 
i kategorin universitet/högskolor.

Högskolans medarbetare är naturligtvis vår största 
tillgång och att de är både seriösa och kompetenta visade sig 
i arbetet med vår ekonomiska situation det gångna året. I 
arbetet med att genomlysa våra intäkter och utgifter har våra 
medarbetare gjort ett extraordinärt arbete som innebär att vi 
har vänt en negativ trend till en positiv. Kopplat till detta var 
det faktum att Högskolan i Borås var det lärosäte som ökade 
antagningen mest, relativt näst mest, i landet vid årets två 
terminsstarter.

Vår nya polisutbildning går också väldigt bra. Vi fyller 
våra platser både på campus och på distans. Vi har under 
året färdigställt helt unika övningslokaler kopplade till denna 

utbildning och det har vi lyckats med tack vare det mycket 
goda samarbetet med Borås Stad och övriga i vår omgiv-
ning. Det goda samarbetet med Borås Stad, det omgivande 
näringslivet och Studentkåren i Borås har också resulterat i en 
ansökan till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) om årets 
studentstad 2020/2021.

Högskolan i Borås har ett regeringsuppdrag att skapa en 
nationell plattform för en hållbar textil- och modeindustri: 
Textile & Fashion 2030. Arbetet i plattformen har verkligen 
tagit fart under året vilket har uppmärksammats i omvärlden. 
Inom satsningen utmanas och inspireras textil- och mode- 
industrin inom ”Textile Challenge”. Vi har hållit designhack-
atons inom ”Big Do” där branschen fokuserat på kreativitet 
och innovation. En offentlig utställning har tagits fram för att 
visa upp resultaten från plattformen.

En snackis i media under året var den klänning som 
ministern för högre utbildning och forskning Matilda 
Ernkrans bar under Nobelfesten. En fantastisk kreation, 
designad av våra studenter, gjord av komposterbart pappers-
garn som satte ljuset på hållbarhet inom modesektorn. Ett 
fantastiskt arbete utfört av våra duktiga studenter!

Framtiden och hållbarhet präglar inte bara forskningen 
inom textilområdet utan mycket av vår forskning i stort. Allt 
fler projekt strävar efter att nå målen inom Agenda 2030. Ett 
sådant forskningsprojekt som rönt mycket uppmärksamhet 
i media under året handlar om att gammalt bröd kan bli till 
textil. Vi slänger nämligen enorma mängder bröd. Därför 
började forskare inom Resursåtervinning göra det som de 
är så framstående på – undersöka om det går att omvandla 
svinnet till en resurs. Och med hjälp av en svamp som växer 
på brödavfallet kan de nu skapa hållbara trådar.

Det finns gott om utmaningar framåt – utmaningar inom 
klimat, konflikter och hälsa. Här kan vi, genom vår utbild-
ning, forskning och genom vår samverkan med omgivande 
samhälle, tillsammans göra skillnad. Detta inger hopp och 
känns väldigt inspirerande för mig i min roll som rektor.
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ÅR 2019 VAR 
KLÄNNINGENS ÅR
Det är december och i Stockholm har Nobelpristagarna 
precis fått sina utmärkelser av kungen. Gästerna har gjort den 
korta bilresan från Konserthuset till Stadshuset och håller 
på att inta sina platser. Som traditionen bjuder, anländer 
honnörsbordets gäster gemensamt och i procession. Det är 
1300 par ögon i Blå hallen och många, många fler framför 
tv-skärmarna som riktas mot trappan som leder ner till festen. 
Det är pristagarna, kungafamiljen, regeringen och några till 
som går där i processionen. Och det är då den dyker upp – 

klänningen. För arm i arm med litteraturpristagaren Peter 
Handke, kommer ministern för högre utbildning och forsk-
ning Matilda Ernkrans – klädd i en klänning från Högskolan 
i Borås.

Klänningen, glänsande vit med svarta detaljer som ska 
illustrera miljöförstöringen, är skapad av de båda studen-
terna William Wahlström och Filippa Svensson. Genom att 
använda papper istället för vanligt tyg, har de skapat en klän-
ning som är komposterbar. Snabbt blir klänningen en kändis 



 

som det snackas om i tv-sändningen från Nobelbanketten 
och i flera andra medier, inte minst modemagasinet Elle.

Det William Wahlström och Filippa Svensson lyckats 
med, är inte bara att skapa en spännande klänning som 
väcker uppmärksamhet. De lyckas också – i ett enda plagg 
– sammanfatta en stor del av Högskolan i Borås: nämligen 
textil och resursåtervinning. Mode och hållbarhet är stort 
vid Högskolan i Borås, men det är förstås inte allt. Det är här 
som till exempel framtidens bibliotekarier, byggingenjörer och 
barnmorskor utbildas. Och det är här som forskarna hittar 
lösningarna för framtidens vård och handel.

År 2019 var också tillväxtens år. Högskolan i Borås 
växte med nästan 30 procent. Inget annat lärosäte i Sverige 
ökade sin antagning lika mycket. Lägg därtill att polisutbild-
ningen startade och att de som studerar där inte räknas in i 
ökningen, så förstår du snabbt att det är populärt att studera 
i Borås.

Apropå polisutbildningen: när detta skrivs har den tredje 
kullen precis börjat sin utbildning. Också den fulltecknad, 
något som ingen av de andra polisutbildningarna i landet 
lyckats med.

Naturligtvis är det väldigt roligt att så många väljer att 
studera här i knallarnas stad, men tillströmningen av studen-
ter innebär samtidigt att efterfrågan på bostäder ökar – på en 
marknad där utbudet redan tidigare var otillräckligt för att 
möta efterfrågan. Därför har bostäder för studenter även det 
här året varit en av studentkårens stora frågor.

År 2019 var även ett år fyllt av samarbeten. Till att börja 
med samarbetar förstås studentkårens alla delar för att på 
olika sätt och i olika sammanhang föra fram studenternas 
åsikter. Det är inte lätt att få studenter att engagera sig, men 
trots det finns det i vår kår flera entusiastiska och ansvars- 
tagande studenter som utan ersättning och utöver studierna, 
tar på sig uppdrag. De är värda all vår uppskattning och 
uppmuntran.

Självklart är Högskolan i Borås vår främsta samarbets-
partner. Ja, det handlar om samarbete. Visst, studentkåren 
har en fristående, granskande roll och har till uppgift att 
bevaka studenternas intressen i princip alla beslut som fattas 
på högskolan, men vi är överens om det övergripande målet 

– att Högskolan i Borås ska vara ett attraktivt lärosäte. Fast 
ibland kan vi vara lite oeniga om hur vägen dit ska se ut.

För att bli en bra studentstad, krävs fler samarbeten än 
så. Det är därför som studentkåren även arbetar tillsammans 
med Borås Stad och Borås Näringsliv för att göra staden till 
en plats dit studenter vill flytta för att studera, trivas under 
studietiden och stanna kvar efter utbildningen.

Samarbetet mellan oss alla fyra (kåren, högskolan, staden 
och näringslivet) har funnits i flera år och hela tiden både 
breddats och fördjupats. Under året skrev vi en gemensam 
ansökan om att bli årets studentstad 2020–2021.

Utmärkelsen delas ut av Sveriges Förenade Studentkårer 
(SFS) och tillfaller en lärosätesstad som exempelvis har ett 
fungerande studentinflytande, samarbeten för studenternas 
bästa och är en plats där studenterna kan studera, leva och 
trivas. Om vi får säga det själva, har vi lyckats ganska bra med 
allt det där – och att döma av antagningsstatistiken är det fler 
som tycker som vi.

Låt oss därför hoppas att 2020 blir studentstadens år.
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Under 2019 hade Studentkåren i Borås 86 förtrorendevalda, varav 40 hade plats 

 i något av högskolans beredande och beslutande organ. På campus fanns det 

åtta campusföreningar. Studentkåren hade under året 785 medlemmar.

John Lindskog
Ordförande, 
Studentkåren i Borås



Inledning

6 — HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2019

2019 – ÅRET I KORTHET
VÅRA UTBILDNINGAR ÄR KVALITETSSÄKRADE 

Högskolan i Borås var ett av de två första lärosätena i 
landet att få godkänt (med förbehåll) på kvalitetssystemet 
för utbildning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

POLISUTBILDNINGEN STARTADE

Under 2018 blev Högskolan i Borås det femte lärosätet i 
landet som ger polisutbildning på uppdrag av Polis- 
myndigheten. Den första kullen studenter påbörjade sin 
utbildning i januari 2019. Starten har varit riktigt lyckad 
och studenternas efterfrågan på polisutbildningen vid 
Högskolan i Borås har resulterat i att alla utbildningsplatser 
såväl på campus som på distans fylldes. Dessutom har en helt 
unik träningsmiljö kopplad till polisutbildningen invigts 
under året.

HÖG KVALITET PÅ DEN KONSTNÄRLIGA 

FORSKARUTBILDNINGEN 

Alla forskarutbildningar inom design i Sverige granskades 
under 2018–2019 av Universitetskanslersämbetet och den 
konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i Borås fick 
omdömet hög kvalitet. Särskilt miljöns samsyn av utbildning-
ens inriktning och genomförande med hög senior närvaro, 
internationellt och nationellt forskningsutbyte samt den 
avancerade miljön med maskinpark och studios pekades ut 
som styrkeområden.

LÄRARUTBILDNINGAR HÅLLER HÖG KVALITET 

Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen, 
inriktning förskoleklass och årskurs 1–3, samt Grund- 
lärarutbildningen, inriktning årskurs 4–6 vid Högskolan 
i Borås erhöll omdömet hög kvalitet vid den nationella 
granskningen som genomförts av Universitetskanslersämbetet 
under året. Endast utbildningen Grundlärarexamen med 
inriktning fritidshem uppvisade brister när utvärderingen 
genomfördes och får nu ett år på sig att åtgärda dem.

KÖNSNORMER I SKOLAN

Forskaren Fredrik Zimmermans studier om könsnormer 
i skolan har fått stor medial uppmärksamhet och i 
skoldebatten. Han har i sin forskning kunnat visa att med 
en pluggkultur och brutna maskulinitetsnormer i skolan så 
kan gapet mellan flickor och pojkars betyg minska. Han har 
dessutom gett ut en bok om hur vuxna kan hjälpa pojkar 
att lyckas bättre i skolan. Med den hoppas han minska vad 
han menar är ett av skolans största likvärdighetsproblem.

STUDENTER DESIGNAR NOBELKLÄNNING 

Resultatet blev en riktig snackis när studenterna 
Filippa Svensson och William Wahlström skapade 
nobelklänningen åt ministern för högre utbildning 
och forskning Matilda Ernkrans. Klänningen gjordes i 
komposterbart pappersgarn och designen uppmärksammade 
klimatförstörning och miljövänliga material.

HÖGTIDLIG REKTORSINSTALLATION

Under den akademiska högtiden installerades Mats 
Tinnsten som högskolans sjunde rektor. Högtiden kantades 
av pompa och ståt. Fem nya professorer installerades och 
sex doktorer promoverades. Dessutom uppmärksammades 
docentutnämningar och det pedagogiska priset delades ut.

LASTBILSHYTT FÖR NYTTIGGÖRANDE 

Det började som ett förslag under ett panelsamtal under 
Almedalsveckan där Volvo utmanade våra studenter och 
forskare. Ett halvår senare blev det verklighet och i Do-tank 
Center på Science Park Borås får studenter och forskare möj-
lighet att i samarbete med Volvo rent praktiskt testa nya idéer 
på lastbilshytten från Volvo. Förhoppningen är att resultatet 
av samarbetet ska leda till nya forskningsprojekt och idéer 
för fortsatt utveckling av smarta textiler till nytta för både 
högskolan och Volvo.

Inledning

Året i siffror

2019 2018 2017

Nettoomsättning, mnkr 750,6 700,2 670,7

 – varav externa intäkter 170,2 128,0 128,3

Verksamhetsutfall, mnkr 0,4 –2,7 –0,8

Myndighetskapital, mnkr 34,2 33,9 36,5

Antal helårsstudenter 5 894 5 486 5 621

Antal helårsprestationer 4 858 4 603 4 768

Antal avlagda examina 1 727 1 766 1 645

Antal disputationer 14 19 8

Medeltalet anställda 757 748 730

Antal professorer 49 52 54

Antal egna doktorander 91 88 93

Andel disputerade lärare 56% 57% 57%
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HÖGSKOLAN I BORÅS FICK 
UTMÄRKELSEN BÄSTA 

JÄMSTÄLLDHETSINDEX/JÄMIX 
INOM BRANCHEN  

UNIVERSITET/HÖGSKOLOR.

Inledning

24
-TIMMARS-

PLAGG
– DET VAR EN AV INNOVATIONERNA 

SOM TOGS FRAM UNDER BIG DO.

4
NYA 

UTBILDNINGAR 

OCH MÅNGA 

NYA FRISTÅENDE 

KURSER 

STARTADE.

När Business 
of Fashion utvärderar 
världens modeskolor 

hamnar Textilhögskolans 
modedesignutbildningar 

högt upp.

240
KILO PLAST SAMLADES I 

 UNDER PLASTKAMPEN BORÅS.

5
NYA PROFESSORER 

INSTALLERADES PÅ 

AKADEMISK HÖGTID. 

HÖGSKOLAN 
HAMNADE HÖGT 

I TIDNINGEN FOKUS RANKING 
AV LANDETS BÄSTA LÄROSÄTEN, 

DESSUTOM VAR TRE AV 
HÖGSKOLAN FORSKARE MED 

PÅ LISTAN ÖVER LANDETS 
MEST CITERADE FORSKARE.
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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. Mot denna bakgrund strävar Högskolan i Borås mot att ges status som universitet.

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

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

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

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

VETENSKAP FÖR PROFESSION

Ett ideal för Högskolan i Borås är att bedriva högre utbild-
ning och forskning i samverkan med näringsliv, offentlig 
sektor och kulturliv. Vi benämner det Vetenskap för pro-
fession. Tillsammans med samverkanspartners uppnås ett 
ömsesidigt förhållningssätt som bygger på öppenhet och 
ansvar. Högskolans ansvar är att bidra till och kritiskt 
granska samhällelig utveckling. Problematisering är vår 
styrka. Vi ser teori och praktik som sammanflätade perspek-

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

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 utbild-
ningsprogram 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 ställnings- 
tagande 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 verksam-
heten, omfattningen på hållbarhetsforskningen ökat, breddats 
och fördjupats. Inom samtliga prioriterade forskningsområ-
den bedrivs i dag forskning om hållbarhet med en flerveten-
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skaplig ansats. Den nyetablerade Science Park Borås, 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 kontinuerlig ökad internationalisering genom 
ökad rörlighet bland studenter och medarbetare och fler in- 
resande studenter, gästlärare och forskare. Den hållbara 
högskolan värnar också studenter och medarbetare genom 
att verka för goda arbets- och studiemiljöer på ett hållbart 
campus.

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 aka-
demier bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt forskning och utbildning på forskarnivå. Som ett av fyra 
lärosäten i Sverige bedriver Högskolan i Borås konstnärlig 
utbildning och forskning samt forskarutbildning inom 
det konstnärliga området. Högskolans många utbildningar 
på avancerad nivå utgör en rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. Flervetenskaplig belysning och ett 
ämnesöverskridande arbetssätt är utgångspunkten för hög-
skolans verksamhet. Genom att bygga kompletta akademiska 
miljöer – som omfattar utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå – bedrivs verksamheten på ett hållbart 
sätt.

Samverkan är en integrerad del av akademiernas verk-
samhet och högskolan fokuserar sina resurser till de mål som 
gäller för utbildning och forskning. För att utbildning och 
forskning ska hålla fortsatt hög kvalitet och ske i ett nära 
samarbete med professionerna ska det vid samtliga akademier 

finnas ett akademiråd med externa ledamöter från relevanta 
professioner samt programråd. Råden, som även har represen-
tation från studenterna, har en rådgivande funktion för aka-
demins strategiska utveckling inom utbildning och forskning 
och ett ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
högskolans vision och mål.

SAMLAT CAMPUS

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

Textile Fashion Center inrymmer även Science Park 
Borås som är ett samverkansprojekt med flera aktörer som 
Borås Stad, RISE och högskolan. Science Park Borås är ett 
paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare 
och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och 
högskola kommer till nytta. 

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

KVALITETSARBETE

Det systematiska kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås 
utgör en integrerad del av verksamheten, vilken präglas av 
ett kontinuerligt förbättringsarbete på alla nivåer och inom 
alla processer. Högskolan följer UKÄ arbete med att utveckla 
ett nationellt system för kvalitetssäkring av forskning och 
utbildning vid svenska lärosäten. Det nationella systemet har 
inspirerat i arbetet med att vidareutveckla högskolans egen 
modell för kvalitetssäkring av det lokala utbildningspaketet. 
Vidare har Högskolan i Borås under 2019 arbetat fram en 
ny modell för systematisk uppföljning och utvärdering av 
pågående forskning, samt anpassat gällande kvalitetspolicy så 
att den bättre speglar att kvalitetsarbetet avser både forskning 
och utbildning. Arbetet med att utvärdera den forskning som 
bedrivs kommer enligt de framtagna riktlinjerna att påbörjas 
under 2020.  

Centrala beståndsdelar i det systematiska kvalitetsarbetet 
är högskolans styrmodell med verksamhetsplaner och verk-
samhetsberättelser samt kontinuerliga dialoger mellan ledning 
och enheter, nämndernas uppföljningar av nya och befintliga 
utbildningar, samt kurs- och programutvärderingar och 
forskargruppernas forskningsplaner. Under 2019 har de lokala 

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 sexårig ut-

värderingscykel för kvalitetssäkring av all forskning och utbildning som bedrivs vid lärosätet. 

De lokala utbildningsutvärderingarna har under 2019 genomförts enligt en vidareutvecklad 

modell, samtidigt som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnat omdömen från sina gransk-

ningar av fyra lärarutbildningar och två forskarutbildningar. Under året har UKÄ även lämnat ett 

slutligt omdöme avseende kvalitetssäkringssystemet för utbildning vid Högskolan i Borås. 

KVALITET 

utbildningsutvärderingarna enligt sexårscykeln fortsatt enligt 
uppställd plan, men med en modell som reviderats utgående 
från erfarenheter dragna under de två första utvärderingsom-
gångarna. I utvärderingsarbetet har såväl externa ämnes- 
experter som arbetslivsrepresentanter medverkat. 

EXTERNA GRANSKNINGAR

Under 2019 har UKÄ granskat forskarutbildningarna i 
textil materialteknik samt textil- och modedesign och i båda 
fallen resulterade granskningen i omdömet hög kvalitet. 
UKÄ har även lämnat slutomdömen för fyra av de lärarut-
bildningar som granskats. Tre av dessa erhöll omdömet hög 
kvalitet, medan den fjärde fick omdömet ifrågasatt kvalitet. 
För utbildningen med omdömet ifrågasatt kvalitet arbetar 
högskolan med att lösa de problem som finns i anslutning till 
denna. Vidtagna åtgärder kommer att slutredovisas till UKÄ 
under 2020.     

UKÄ har under året lämnat omdömet godkänt kvalitets-
säkringsarbete med förbehåll vad gäller högskolans sätt att 
systematiskt arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla 
sina utbildningar och sitt kvalitetssystem för utbildning. 
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Kvalitet

lärosätet. SiB har under året beretts möjlighet till representa-
tion i samtliga beslutande och beredande organ vid högsko-
lan. Studentrepresentanter medverkar även som aktiv part i de 
lokala utbildningsutvärderingarna.

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

PEDAGOGISK UTVECKLING

Pedagogisk utveckling är en central del av högskolans 
kvalitetsarbete. Samtliga högskolans lärare erbjuds stöd i sitt 
pedagogiska utvecklingsarbete genom den verksamhet som 
bedrivs inom Sektionen för pedagogisk utveckling och forsk-
ning (PUF), som under 2019 lockade över 200 medarbetare 
på högskolan. 

Den högskolepedagogiska verksamheten knyter an till ett 
brett fält av aktiviteter, från förståelse för studenternas kritiska 
tänkande och utveckling, via examination och jämställdhets-
frågor, till hur man bäst använder IT för att stödja studenter-
nas lärande på både campus- och i distansutbildningar. 

Kärnan i verksamheten har varit de högskolepedagogiska 
kurserna och under 2019 genomfördes den behörighets- 
givande grundutbildningen, kurser på svenska och engelska i 
handledning av doktorander, samt ett flertal mindre kurser, 
seminarier och workshoppar inom områden som handled-
ning, examination och bedömning, digitala verktyg samt kri-
tiskt tänkande. Detta har inkluderat stöd för lärare som vill 
använda de lärosalar som utrustats utifrån konceptet ”active 
learning”, samt utbildning i systemet Wiseflow för digital 
examination. Vidare erbjuder PUF konsultativt stöd till lärare 
och grupper av lärare som bedriver utvecklingsarbeten i sina 
utbildningar. 

Under 2019 startade PUF en genomlysning av sina hög-
skolepedagogiska utbildningar, utifrån jämförelser mot andra 
lärosäten. En ny satsning på att stödja pedagogiskt ledarskap, 
i första steget i form av ett nätverk med medverkande från 
samtliga tre akademier, initierades också 2019 utifrån önske- 
mål från ledarna själva. Under 2019 påbörjades vidare en 
dokumentation av pedagogiska utvecklingsprojekt som tidi-
gare beviljats medel från rektor, vilka kommer att redovisas i 
bokform i samarbete med Uppsala universitet. 

Den högskolepedagogiska miljön är i sig forskande och 
medarbetarna i PUF publicerar sig nationellt och interna-
tionellt inom högskolepedagogik och medverkar i breda 
nationella och internationella kontaktnät. Detta manifestera-
des bland annat genom ett internationellt symposium i Borås 
våren 2019 och i initiativet bakom en ny akademisk tidskrift 
med en tung internationell redaktionskommitté.

Bedömningen var att Högskolan i Borås kan åtgärda de 
punkter som inte är tillfredsställande inom en period av två 
år. För att åtgärda de av UKÄ identifierade bristerna har 
under året en högskolegemensam handlingsplan tagits fram, 
och förbättringsarbetet löper nu enligt denna. 

Högskolan i Borås har anmält sig till UKÄ:s pilotstudie 
för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende 
forskning. Som ett led i processen har högskolan till UKÄ 
under året lämnat in en självvärdering till UKÄ inför de 
platsbesök som den av UKÄ utsedda bedömargruppen kom-
mer att genomföra under 2020. Ett sammanfattande omdöme 
väntas senare under året.

STUDENTERFARENHETER

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av 
studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som 
efter utbildningstiden. Som ett led i det kontinuerliga kvali-
tetsarbetet genomför högskolan därför årligen en student- 
barometer bland nuvarande studenter, samt en alumnunder-
sökning bland tidigare studenter.

En viktig kvalitetsdimension vid Högskolan i Borås är att 
kunna ta del av studenters erfarenheter och synpunkter, inte 
bara under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. 
Högskolan har därför sedan tio år tillbaka, via alumnunder-
sökningar följt upp utexaminerade studenter med avseende 
på deras arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter 
och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer 
samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda 
krav. Vad som framkommit är att arbetslivet upplevs ställa 
högre krav än vad lärosätet levererar. Detta är dock inget 
specifikt för Högskolan i Borås utan snarare ett resultat 
av den allt snabbare utveckling samhället befinner sig i. 
Utmaningen för lärosätet är därför att ligga så nära ”utveck-
lingslinjens framkant” som möjligt. Högskolan i Borås har, i 
flera såväl interna som externa alumnundersökningar, visat att 
dess studenter får arbete efter avslutad utbildning. En viktig 
aspekt är ett utbildningsutbud som harmonierar mot arbets-
marknadens behov. Högskoleverkets och UKÄ:s etablerings-
rapporter verifierar också lärosätets egna uppföljningar.

För första gången genomfördes under 2019 även en 
doktorandbarometer med syftet att från doktorander få in 
synpunkter som kan leda till en ytterligare förbättring av 
forskarutbildningsverksamheten. Doktoranderna är utifrån 
resultatet av enkätundersökningen nöjda med sin forskar-
utbildning (närmare 90 procent). En lika stor andel skulle 
kunna rekommendera sin forskarutbildning till andra perso-
ner och även påbörja en forskarutbildning om de stod inför 
valet i dag. 

STUDENTINFLYTANDE

Den studentsammanslutning som har ställning som student- 
kår vid Högskolan i Borås är Studentkåren i Borås (SiB). 
Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka och 
medverka i utvecklingen av högskolans utbildningar och 
forskning samt att ge goda förutsättningar för studier vid 
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HÅLLBAR  UTVECKLING

DEN HÅLLBARA HÖGSKOLAN 

Under 2019 undertecknade rektor för Högskolan Borås till-
sammans med ett flertal svenska lärosäten ett klimatupprop 
som förbinder oss att vidta ytterligare kraftfulla åtgärder för 
att minska de egna CO2-utsläppen samt att i forskning och 
undervisning arbeta med CO2-frågan. Högskolan har under 
året deltagit aktivt i länets klimatarbete, bland annat genom 
att vara värdar för två av länets klimatsamordnare och att till-
sammans med bland annat Borås Stad arrangera en nationell 
konferens om hållbara livsstilar och förändrad konsumtion 
som centralt tema, en konferens som även lockade högt 
meriterade nationella och internationella forskare. Högskolan 
arbetar intensivt i det regionala nätverket Agenda 2030 i Väst 
och har bland annat organiserat en forumträff om hållbar 
konsumtion under året. Studenter, undervisande lärare, fors-
kare och forskargrupper är på olika sätt djupt involverade i att 
lösa samhällets utmaningar.

Risken för klimatförändringar och andra globala och 
nationella utmaningar så som de uttrycks i FN-resolutionen 
Agenda 2030 är uppfordrande och utmanande för alla 
lärosäten. Högskolan i Borås har under det senaste decenniet 
alltmer systematiskt och med en flervetenskaplig ansats arbe-
tat för att vara den hållbara högskolan. Målsättningen är att 
samtliga utbildningsprogram ska innefatta en eller flera kurser 
där hållbar utveckling är tydligt integrerat. Forskningen 
ska utmärkas av studier som syftar till att hantera de stora 
samhälleliga utmaningarna formulerade i de 17 globala målen 
vilket framgår av att det i den av styrelsen för Högskolan i 
Borås fastställda policyn för hållbar utveckling uttrycks att 
forskning om hållbar utveckling prioriteras. Därtill ska läro-
sätets campus vara hållbart och en trovärdig förebild. 

Science Park Borås, vår unika innovationsmiljö med regio-
nala, nationella och globala perspektiv och Agenda 2030-

De stora globala och lokala utmaningarna som adresseras i FN-resolutionen Agenda 2030 med 

sina 17 mål behöver byggas in i kunskapsutvecklingen genom relevant forskning och utbildningen 

behöver förbereda högskolan för de professioner de är på väg in i. Denna kärna utgör utgångs-

punkten för högskolans arbete för en hållbar utveckling. Genom innovationer för en bättre värld 

och via samverkan med andra lärosäten, kommuner, region, näringsliv och civilsamhälle, går 

Högskolan Borås i täten för hållbarhetsarbetet.

målen som drivkraft, är en samverkansarena såväl internt 
som med externa partners. Här har bland annat seminarier 
med hållbarhetstema arrangerats under året. De tre områdena 
textil, hållbar konsumtion och samhällsutveckling utvecklas 
snabbt och här nyttiggörs forskning och en öppen samverkan 
med samhälle och företag sker. Innovationsmiljön DO-tank 
Center där cirkulära affärsmodeller och hållbarhet är i fokus 
har under 2019 utvärderats av extern part som bland annat 
lyft fram proaktivt arbetssätt, fokus på effekt, transformation 
och närhet till näringslivet som centralt för science parkens 
arbete.

Jämställdhetsintegrering och ett globalt perspektiv är 
självklart för den hållbara högskolan. Ett globalt perspektiv 
innebär en kontinuerligt ökande internationalisering genom 
ökad rörlighet bland högskolans studenter och medarbe-
tare och fler inresande studenter, gästlärare och forskare. 
Högskolans utbildnings- och forskningsmiljöer med profil 
inom hållbarhet attraherar och bidrar till att tillresande 
studenter och forskare kan stärka sin medvetenhet och sina 
kunskaper inom området. Den hållbara högskolan värnar 
också om studenter och medarbetare genom att verka för 
goda arbets- och studiemiljöer på ett hållbart campus. 

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem, som 
uppfyller kraven enligt den nya versionen av ISO 14001, 
med högt ställda krav på integration av hållbar utveck-
ling i kärnverksamheten och i högskolans campusmiljö. 
Högskolan har under flera år varit ett av de lärosäten som av 
Naturvårdsverket rankas högst för sitt systematiska miljö- 
ledningsarbete, så även under 2019. 

De interna målen inom hållbar utveckling för perioden 
2017–2019 är indelade i fyra områden; utbildning, forsk-
ning, samverkan och campus. Då arbete pågår för att förnya 
högskolans vision beslutade rektor att förlänga dessa mål att 

Kvalitet
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gälla även under 2020 för att ge möjlighet att utifrån den nya 
visionen formulera nya målsättningar för högskolans håll-
barhetsarbete. Under 2019 var utvecklingen fortsatt positiv 
för flera av målen som mäts, dels med stöd av kvantitativa 
resultatmått, dels genom en kvalitativ uppföljning. Högskolan 
har nu 42 diplomerade kurser inom hållbar utveckling, det 
gemensamma introduktionsmomentet i hållbar utveckling 
används inom ytterligare några program och det har skett en 
tydlig minskning av koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Det 
återstår dock mycket att göra under 2020 för att nå de fast-
ställda målen och ett utvecklingsarbete kring hur målkonflik-
ter ska hanteras exempelvis mellan internationalisering och 
tjänsteresors miljöpåverkan har påbörjats. 

Sedan 2013 hållbarhetsdiplomeras några kurser varje år. 
Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering, vilket 
innebär att kursen bedömts uppfylla fastställda kvalitetskrite-
rier som ska säkerställa att hållbar utveckling är tydligt inte-
grerat i kursplaner och examinationsmoment. Övergripande 
innebär kriterierna att det ska framgå av kursens mål och 
innehåll att kursen har ett integrerat synsätt på hållbar 
utveckling och att målen examineras. Det ställs också krav på 
kritisk reflektion kring hållbar utveckling och dess koppling 
till utbildningsämnet. Syftet är att högskolans studenter ska 
få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera 
kring, hållbar utveckling i sina framtida professionsroller, 
både som fenomen och inom sitt utbildningsämne. Under 
2019 diplomerades två kurser för att ha integrerat hållbar 
utveckling vilket ytterligare stärker målsättningen att alla 
utbildningsprogram på grundläggande nivå som ges vid 
högskolan ska innehålla minst en diplomerad kurs med ett 
integrerat perspektiv på hållbar utveckling. Antal utbild-
ningsprogram som innehåller ett introduktionsmoment om 
hållbar utveckling ökade också något under 2019. Ytterligare 
ett exempel på att integreringen av hållbar utveckling fått ett 
tydligt genomslag i utbildningen är att examensarbeten med 
ett integrerat hållbart utvecklingsperspektiv ökade något även 

under 2019. Även inom forskarutbildning finns en 
högskoleövergripande kurs, "Forskningsperspektiv på 
hållbar utveckling" som på sikt ska integreras i  högskolans 
forskarutbildningar. 

FORSKNING OCH SAMVERKAN

Högskolans inrapporterade publikationer behandlar i ökad 
utsträckning hållbar utveckling i relation till ämne, vilket 
bland annat speglas i ett ökat antal vetenskapligt granskade 
publikationer som anger hållbar utveckling som nyckelord. 
Högskolans publikationsdatabas visar att cirka en tredjedel 
av publikationerna innehåller begreppet hållbar utveckling 
i rubrik, abstract eller nyckelord. Flervetenskaplig forskning 
med relevans för hållbar utveckling, i nationell och inter-
nationell samverkan med skilda samhällsaktörer, har ökat i 
omfattning.

Textile and Fashion 2030 är det nationella regerings-
uppdraget som drivs från Högskolan Borås genom Science 
Park Borås. Textil- och modeindustrin är en av världens 
mest resursintensiva och förorenande branscher. Textil- och 
modebranschens påverkan på Agenda 2030-målen är stor i 
alla delar av värdekedjan. För att bryta den negativa trenden 
krävs en systemförändring. Plattformen främjar samver-
kan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedlar 
utbildning, forskning och innovation, samt stödjer nya, 
hållbara affärsmodeller. Verksamheten inom plattformen 
sker vid Science Park Borås som förenar ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt ansvarstagande och utgör en central del av det 
regionala innovationssystemet och skapar förutsättningar för 
högskolans prioriterade områden att vara nationellt ledande 
och internationellt erkända. 

Kvalitet
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Detta innebär att utbildningen utvecklar studenters förmåga 
att arbeta i internationella miljöer och att det internatio-
nella perspektivet av de utmaningar som beskrivs i FN:s 
globala mål för hållbar utveckling lyfts fram. Högskolan 
främjar ökad mobilitet och har ett utbildningsutbud samt 
en utbildningsmiljö som attraherar och välkomnar inter-
nationella studenter och medarbetare. Högskolans medver-
kan i internationella strategiska nätverk gynnar lärosätets 
utveckling, inklusive internationalisering på hemmaplan och 
utbyte av studenter och medarbetare. Under 2019 antogs en 
ny policy för internationalisering med tydlig koppling till 
Internationaliseringsutredningen (SoU 2018:3) och FN:s 
globala mål för hållbar utveckling.

STUDENTMOBILITET

Utbildning vid Högskolan i Borås har en tydlig internationell 
prägel och studier utomlands ska uppmuntras och involvera 
ett stort antal studenter. Högskolan har därför som ambition 
att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga utbildningar 
som främjar mobilitet både avseende svenska studenters 
studier och arbete utomlands och internationella studenters 
studier och arbete vid högskolan. Detta inkluderar bland 
annat utbytesprogram inom Erasmus+, Minor Field Studies, 
Linnaeus-Palme och Nordplus samt bilaterala avtal med 
partneruniversitet. 

Under 2019 hade Högskolan i Borås 156 utresande och 
175 inresande studenter inom utbytesprogram. Trenden med 
ett minskat antalet utresande studenter fortsatte under 2019 

och även antalet inresande minskade jämfört med föregående 
år. I jämförelse med 2017 är dock antalet inresande i stort 
sett oförändrat. Sedan ett flertal år utgör antalet kvinnliga 
studenter ungefär 75 procent av såväl in- som utresande 
studenter. Till delar beror den minskade studentmobiliteten 
på att högskolan genomfört en översyn av vissa utbildnings-
program i syfte att stärka kvaliteten i de internationella 
utbytena. Detta har medfört att antalet kurser för inresande 
varit begränsat under en övergångsperiod. Högskolan kan 
även se en minskning inom ramen för antalet bilaterala avtal 
vilket påverkat utbytet. Under 2019 har ett arbete för att öka 
studentmobiliteten med vissa specifika partnerlärosäten där-
för varit i fokus. Detta kommer förhoppningsvis att bidra till 
fler utbyten och att antalet in- och utresande studenter ökat 
under kommande år.

LÄRARUTBYTE

En viktig del för att åstadkomma ökad förståelse för interna-
tionella förhållande är högskolans medarbetares internatio-
nella erfarenheter. Genom att ha en, för sitt område, relevant 
kompetensnivå bidrar medarbetare till högskolans interna-
tionella miljö. Lärarutbyten är en central del av internatio-
naliseringen och utbyten har under året skett med lärosäten 
i Europa inom ramen for Erasmus+ och inom Linnaeus-
Palmeprogrammet, där högskolan har haft utbyte med 
lärosäten i Indonesien, Thailand och Brasilien. 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. Många av högskolans internationella sam- 
arbeten gynnar såväl studenter som medarbetare. Ett 
tydligt exempel är den EU-finansierade masterutbildningen 
E-TEAM, the European Textile Engineering Advanced 
Master, som ges inom ramen för det världsomspännande 
nätverket AUTEX (Association of Universities for Textiles). 
Förutom att studenterna får sin utbildning vid fyra olika uni-
versitet är lärare från samtliga lärosäten aktiva inom utbild-
ningen. Under året var 6 studenter en termin vid Högskolan 
i Borås och tio lärare från partneruniversiteten deltog i 
undervisningen.

INTERNATIONALISERING
Internationalisering är en del av högskolans kvalitetsarbete och är integrerad i och genom-

syrar all verksamhet. Detta har avgörande betydelse för högskolans möjligheter att påverka 

den globala utvecklingen och vara aktiv i det globala kunskapssamhället. Högskolans ut-

bildning och forskning ger studenter och anställda kunskaper om internationella villkor och 

förutsättningar att kunna agera på den internationella arenan.

Antal in- och utresande studenter inom utbytesprogram

2019 2018 2017

Inresande studenter 175 214 176

– andel kvinnor 75% 70% 72%

– andel män 25% 30% 28%

Utresande studenter 156 205 220

– andel kvinnor 76% 74% 80%

– andel män 24% 26% 20%
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FÖRHÅLLANDET GLOBALT – LOKALT 

Tillvaratagandet av internationella erfarenheter hos 
studenter medarbetare är viktigt för Högskolan i Borås. 
Aktiviteter för hemvändande anordnas och bidrar till 
främjandet av internationalisering på hemmaplan, vilket 
även handlar om ett medvetet integrerande av internationell 
erfarenhet och interkulturella dimensioner i lärande och och 
arbetsmiljö. För det sistnämnda görs också insatser inom 
specifika utbildningsprogram. Till exempel ges kurser i 
svenska till internationella studenter och genom Invandrar- 
akademin sker utbildningsinsatser för att stödja utländska 
akademikers möjligheter till vidareutbildning och etablering 
på arbetsmarknaden. Högskolan i Borås ingår vidare 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 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 
(där ett program är ett double degree-program) samt textil 
och mode, vilka lockar studenter från hela världen. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN OCH AGENDA 2030 

Internationella perspektiv, strategiska internationella 
samarbeten samt internationell forskarmobilitet utmärker 
den forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås och är 
grundläggande för att bidra till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. Ett par exempel av internationell art och med 
koppling till hållbar utveckling, kan lyftas. Resursåtervinning 
och avfallshantering är ett par av de utmaningar som 
ringas in av FN:s globala mål och här är högskolan aktiv 
internationellt. Det redan etablerade samarbetet med 
indonesiska universitet har under året fördjupats och lett till 
fortsatt utbyte inom forskning och utbildning inom ramen 
för Linnaeus-Palme. Under året samverkade högskolan också 
kring framtagandet av ett gemensamt masterprogram inom 
miljö och energi tillsammans med internationella partners 
med de globala målen som tydlig utgångspunkt.  Ett annat 
exempel på internationell samverkan är det av EU finansierade 
projektet Girls in Global STEM (GIGS) som avslutades 
under året. Projektet bedrevs i samverkan med europiska 
lärosäten och syftade till att undersöka hur flickor genom att 

använda sig av mobila teknologier kan bli mer intresserade 
av att välja naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet. 
Ett annat europeiskt samarbete inom ramen för Horizon 
2020 där högskolan är delaktig är INNOVATEDIGNITY. 
Tillsammans med nio samarbetspartners i Danmark, 
Grekland, Norge och England ges femton doktorander 
möjligehet att arbeta med olika perspektiv på åldrande 
och ledarskap med utgångspunkt i dignitet.

Högskolan har vidare 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 nio doktorander, och med University of 
Rwanda, där en andra femårsfas inleddes under 2019. 
Samarbetena utgår från Bibliotekshögskolan, men inom 
dem samverkas också med högskolans bibliotek och med 
biblioteket på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 

INTERNATIONELL SAMPUBLICERING 

Internationella perspektiv, strategiska internationella 
samarbeten samt internationell forskarmobilitet utmärker 
den forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås och 
är grundläggande för att bidra till FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Samarbeten med strategiskt utvalda 
internationella partners är viktiga för framstående 
forskning, bidrar till en ökning av externfinansiering 
av forskningsprojekt och till sampublicerade bidrag 
i internationella vetenskapliga tidskrifter. Orsaker 
och lösningar till de globala utmaningarna finns 
ofta i lokala eller nationella kontexter och kan därför 
variera mellan länder. Därför är det glädjande att 
konstatera att andel och procent av publikationer med 
medförfattare från andra länder är fortsatt höga. 

Hos Web of Science redovisas 200 peer-reviewed publika-
tioner från Högskolan i Borås för 2018, varav 76 (38 procent) 
var sampublicerade med medförfattare från andra länder. Hos 
Scopus återfinns 196 publikationer 2018, varav 83 var inter-
nationella samarbeten (42 procent). Siffrorna som redovisas 
är från 2018 eftersom 2019 års siffror ännu inte är kompletta. 
Underlagen för 2019 indikerar dock en ökning av total sam-
publicering jämfört med 2018.

Kvalitet

STUDENTER STUDERADE UTOMLANDS INOM 
RAMEN FÖR ETT UTBYTESPROGRAM 2019.

156
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Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet och har som 

övergripande mål att alla individer; sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika 

möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan 

trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Lika villkor innefattar tillgänglighets-, mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär att systematiskt utveckla och 

bedriva verksamheten. Högskolans verksamhet utvecklas genom möten mellan människor med olika 

bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Det ger upphov till en mångfald av tankar och idéer vilket 

höjer kvaliteten i såväl forskning som undervisning.

LIKA VILLKOR

Området lika villkor planeras och samordnas genom hög-
skolans samordnare för lika villkor. Samordnaren bevakar, 
initierar och samordnar det högskoleövergripande arbetet i 
frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete 
med studentombudsman, samordnare för studenter med 
funktionsnedsättning, HR samt studentkåren. Högskolan 
har utöver den centrala samordnaren tre akademisamordnare 
vilka har till uppgift att samordna arbetet på akademinivå. 
Utöver samordnarfunktionerna finns en arbetsgrupp, arbets-
gruppen för lika villkor, ALV, som sammanträder en gång i 
månaden. 

NY POLICY FÖR LIKA VILLKOR VID HÖGSKOLAN I BORÅS

Policyn för lika villkor reviderades för att bättre överens- 
stämma med övergripande lagar och ramverk såsom 
Diskrimineringslagen samt de globala målen för hållbar 
utveckling, Agenda 2030. Policyn förtydligar det systema-
tiska lika villkorsarbetet som ska bedrivas av akademier och 
enheter vilket innefattar årliga handlingsplaner och uppfölj-
ningar. Dessutom har arbetet med jämställdhetsintegrering 
synliggjorts i policyn. Policyn beslutades av högskolans 
styrelse den 4 september.

FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE FÖR 

ATT MOTVERKA SEXUELLA TRAKASSERIER

Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier bedrivs 
systematiskt genom de olika utbildnings- och informa-
tionsinsatser som planeras inom lika villkorsområdet och 
värdegrundsarbetet samt genom det systematiska arbetsmil-

jöarbetet. I december genomfördes ett informationstillfälle 
om kränkande särbehandling för högskolans samtliga chefer. 
Högskolan har deltagit i informationsträffar vilka har berört 
det nationella forsknings- och samverkansprogram som KI, 
KTH och Malmö universitet har initierat och som rör genus-
baserad utsatthet i akademin. Högskolans avsikt är att delta i 
programmet. 

LIKABEHANDLING 

Högskolan i Borås genomför årligen en enkätundersökning 
riktat till studenter där bland annat frågor om Diskriminering 
och trakasserier kopplat till diskrimineringslagen lyfts. 
Resultatet av 2018 års Studentbarometer har följts upp 
och analyserats på samtliga tre akademier som ett led i ett 
förebyggande arbete mot diskriminering och för att främja 
likabehandling av studenter. 

Högskolan bedriver ett systematiskt arbete med tillgäng-
lighet för personer med funktionsnedsättning. Under 2019 
har interna kurser genomförts för chefer och medarbetare 
för att säkerställa att studenter med särskilt pedagogiskt stöd 
bemöts och bedöms likvärdigt oavsett utbildningsinriktning. 

Utbildningsinsatser för undervisande personal är ytter- 
ligare ett sätt att arbeta med likabehandling av studenter. I 
den högskolepedagogiska grundkursen, vilken är obligato-
risk för alla nyanställda lärare, ingår normkritisk pedagogik, 
studentbemötande och tillgänglighetsfrågor med diskrimi-
neringslagstiftningen som grund. Högskolan erbjuder även 
kurser och workshoppar i normkritisk pedagogik och i att 
undervisa tillgängligt. 
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I juni anordnades den fjärde Pride-paraden i Borås och 
Högskolan i Borås var en aktiv samarbetspartner och deltog i 
paraden tillsammans med studentkåren. 

Högskolan anordnade under hösten en öppen föreläs-
ning för studenter, medarbetare och allmänhet där Emilia 
Larsdotter, HBTQ-aktivist, talade om sina erfarenheter kring 
normer och transidentitet.  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

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

Handlingsplanen är det styrdokument som ligger till 
grund för jämställdhetsintegeringsarbetet. Planen beskriver 
det arbete som akademier och verksamhetsstöd har att 
utföra i ordinarie verksamhet och som ska skrivas fram i 
respektive verksamhetsplan. Högskolan i Borås har valt att 
fokusera två utvecklingsområden: 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 köns-
bundna studievalen avspeglar sig även i personalsamman-
sättningen. Till exempel undervisar fler kvinnor än män på 
lärarprogrammen, och tvärtom på ingenjörsprogrammen. 
Det är svårt att utifrån högskolans förutsättningar 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. 

Högskolan i Borås är inte heller jämställd sett till samtliga 
anställda. Kvinnorna är i majoritet och andelen är 61 procent.  
Den undervisande personalen är som helhet jämställd, men 
det finns skillnader mellan olika lärarkategorier. Andelen 
kvinnliga professorer på högskolan är 35 procent vilket är 
högre än på nationell nivå. I kategorin adjunkter är fördel-
ningen den motsatta då kvinnorna utgör 63 procent. Inom 

övriga yrkesgrupper är könsfördelningen ojämn och kvin-
norna är i majoritet i de administrativa yrkena samt inom 
biblioteksområdet medan männen återfinns i stor utsträck-
ning inom de tekniska yrkena.

Arbetet pågår med att fortsatt implementera jämställd-
hetsintegrering och att beakta jämställdhet i all verksamhet. 
Under 2019 har handlingsplanen följts upp i Rektors led-
nings- och kvalitetsråd vilken även är styrgrupp för arbetet. 

Högskolan i Borås tar årligen fram en kvantitativ kart-
läggning av jämställdheten med hjälp av Nyckeltalsinstitutet, 
vilket resulterar i ett jämställdhetsindex, JÄMIX, som mäter 
hur jämställdheten ser ut inom följande områden: yrken, 
karriärmöjlighet, sjukfrånvaro, heltidstjänster, jämställd-
hetsarbete, ledningsgrupp, lön, uttag av föräldraledighet och 
anställningsformer. 2019 års mätning resulterade i ett högre 
poängantal än året innan och resulterade dessutom i att 
högskolan fick utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex/JÄMIX 
inom branschen universitet/högskolor.

Under 2019 har olika utbildnings- och informations- 
insatser kring jämställdhetsintegrering genomförts. Bland 
annat genomfördes kursen ”Jämställdhetsintegrering i prak-
tiken” av högskolans högskolepedagogiska enhet. Kursens 
riktade sig främst till undervisande personal och innehöll dels 
teoretiska begrepp, dels diskussioner om praktisk tillämp-
ning i undervisningssituationer. Utbildningsinsatser har 
även genomförts för några akademi- och sektionsledningar 
och då med mer fokus på jämställdhetsaspekter i ledning 
och styrning. Utöver detta har ett antal akademispecifika 
aktiviteter pågått kring jämställdhetsintegrering, bland annat 
kan nämnas att byggingenjörsprogrammet har ett kursmo-
ment där machonormer diskuteras, webbredaktörsprogram-
met har utvecklat undervisningen om jämställt språk och på 
Bokmässan deltog en forskare från lärarutbildningen för att 
tala om pojkars prestationer i skolan. På Akademin för textil, 
teknik och ekonomi har en studentrekryteringsgrupp startats 
där diskussioner gällande namn och profilering på utbild-
ningar i syfte att göra dem mer könsneutrala är inledd.

Området karriärvägar syftar bland annat till att öka 
andelen kvinnliga professorer, och målet är att alla yrken ska 
vara jämställda, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kvinnor 
och män ska ha samma möjlighet att meritera sig, oavsett 
karriärväg. På Högskolan i Borås har andelen kvinnliga pro-
fessorer ökat från 33 procent till 35 procent 2019. Högskolan 
koordinerar det nationella projektet MerSam-meritvärde 
av samverkansskicklighet, som undersöker samverkan som 
merit vid anställning och befordran inom högskolesektorn. 
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Femton lärosäten samarbetar under 2020 för att tillsammans 
utveckla praxis och kriterier för bedömning och meritvärde-
ring av samverkan vid akademiska anställningar, något som 
även har bäring på jämställda karriärvägar. Ytterligare ett steg 
mot jämställda karriärvägar togs när anställningsordningen 
reviderades i juni 2019 och ett tydligare jämställdhetsperspek-
tiv lyftes fram. På central nivå har jämställdhetsperspektivet 
införlivats i flertalet processer som rör forskningens förutsätt-
ningar och genomförande och har skrivits in styrdokument, 
regler och riktlinjer. På lokal nivå inom akademierna är 
arbetet påbörjat men ännu inte en självklar integrerad del i 
löpande processer genom hela linjen.

Rektor har tagit beslut om att fortsatt arbeta systematiskt 
med jämställdhetsintegrering. Handlingsplanen ska revide-
ras, problemområdena kvarstår och målen för Könsbundna 
studieval och Karriärvägar kommer att förlängas. Rektors 
lednings- och kvalitetsråd kommer att ha i uppdrag att verka 
som styrgrupp. Jämställdhetsintegreringsarbetet följs i verk-
samhetsberättelser och genom uppföljning i rektors dialoger.   

FÖRDELNING AV FORSKNINGSMEDEL

Högskolans i Borås modell för fördelning av anslag för forsk-
ning bygger på en styrmodell där medel fördelas till akade-
minivå. Enligt styrmodellen fördelas merparten (60 procent) 
av anslaget för forskning till sex prioriterade områdena varav 
Textil och mode erhåller tilldelning till både det generella 
och det konstnärliga området. Genom att fördela medel 
för att bygga kompletta miljöer inom samtliga prioriterade 
områden beaktar Högskolan i Borås jämställdhet eftersom 
samtliga områden erhåller lika stor andel basanslag oavsett 
andelen extern finansiering samt vetenskaplig publikation och 
citering. Detta innebär att Högskolan i Borås ger Pedagogiskt 
arbete, Människan i vården och Textil och mode, områden 
som traditionellt domineras av kvinnor, lika goda förutsätt-
ningar att bygga långsiktigt hållbara utbildnings- och forsk-
ningsmiljöer som de traditionellt mansdominerade områdena 
Resursåtervinning samt Handel och IT.

En omständighet som försvårar en fördelning utifrån 
jämställdhetsaspekter är regeringens kvalitetsbaserade 
resursfördelningsmodell som baseras på parametrarna externa 
medel samt vetenskaplig publikation och citering. Detta leder 
till att forskning inom välfinansierade miljöer som exempelvis 
naturvetenskap, som är en mansdominerad miljö, gynnas då 
det leder till fler publikationer en kvinnodominerade, som 
exempelvis lärarutbildning, där det är svårare att få medel och 

där det följaktligen publiceras mindre. För Högskolan i Borås 
innebär detta att den lokala styrmodellen för fördelning av 
forskningsanslaget prioriterar de områden som av tradition 
domineras av kvinnor. Detta då en styrmodell enbart baserad 
på parametrarna i regeringens kvalitetsbaserade resursfördel-
ningsmodell (externa medel samt vetenskaplig publikation 
och citering), hade gynnat de prioriterade områden, som av 
tradition dominerats av män, och samtidigt resulterat i ökade 
anslag för forskning för högskolan. Styrmodellens utform-
ning har därmed en utjämnande effekt mellan högskolans 
prioriterade områden vilket över tid gynnar mer jämställda 
forskningsmiljöer.  

Att medvetandegöra forskningsledare kring de normer 
och värderingar som implicit finns i forskningens villkor är 
också ett steg för en mer jämställd forskning där inte enbart 
kvantitativa mätinstrument tilldelas betydelse. Högskolans 
forskargruppsledare genomgår forskargruppsledarutbildning 
som högskolan arrangerar tillsammans med Högskolan i 
Skövde och Högskolan Väst där jämställdhetsperspektivet 
belyses.
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Högskolan i Borås har en lång erfarenhet av breddad rekryte-
ring och att lärosätet lyckats rekrytera studenter från grupper 
som traditionellt inte genomför akademisk utbildning får 
särskild betydelse då Sjuhäradsregionen tillhör de regioner i 
landet som har en låg andel individer med examen från högre 
utbildning. Exempelvis har Högskolan i Borås en betyd-
ligt lägre andel studenter med högutbildade föräldrar (27,7 
procent) än riksgenomsnittet (38,7 procent) och i relation till 
riksgenomsnittet (24,9 procent) har högskolan även en något 
högre andel studenter med utländsk bakgrund (26,8 procent). 

Breddat deltagande avser de insatser som utförs för att ta 
emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier.  
Högskolan ser breddat deltagande som en förutsättning och 
självklarhet för att sätta studentens lärande i centrum, det vill 
säga att alla studenter oavsett bakgrund ska känna sig väl-
komna och inkluderade. Begreppet inkludering visar att det 
inte bara handlar om rekrytering utan även om retention, att 
behålla studenterna i utbildning. Högskolan strävar efter att 
skapa lika möjligheter för alla studenter genom inkluderande 
undervisning samt olika former av stöd för genomförande av 
studierna. Högskolan har ett väl utvecklat studentstöd som är 
en del av arbetet med inkludering, breddad rekrytering och 
breddat deltagande. Högskolan erbjuder alla studenter stöd 
i tal och kommunikation, i svenska som andraspråk och vid 
läs- och skrivsvårigheter. Högskolan har även en språkverk-
stad där studenter kan få hjälp med akademiskt skrivande.

BREDDAD REKRYTERING OCH 
BREDDAT DELTAGANDE
Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbar-

hetsprofil 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.  

Högskolan driver sen många år tillbaka olika aktiviteter 
inom olika verksamheter för att främja breddad rekrytering 
och breddat deltagande. Några exempel på detta är:

• Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma,
• Invandrarakademin
• Alternativt urval till vissa av högskolans utbildningar. 

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma ges delvis 
på distans för att kunna kombinera studier med deltids- 
arbete. En till två dagar per vecka är campusförlagd medan 
övrig studietid sker via internet, enskilt eller i grupp genom 
digitala föreläsningar, film eller studiegruppsarbete. Under 
utbildningens två första år läses en sommarkurs på heltid 
under juni. Under de två första terminerna genomgår studenten 
en valideringsprocess, främst riktad mot ämneskunskaper 
och förskoledidaktik. Valideringsprocessen innebär att lärare 
från högskolan och förskolan bedömer den reella kunskapen, 
färdigheter och förmågor. Utifrån bedömningen läggs planen 
för de fortsatta studierna. 

Invandrarakademin är ett utbildningskoncept som syftar 
till att underlätta invandrade akademikers etablering på 
arbetsmarknaden genom utbildning på förberedande nivå 
som ger möjligheter att studera vidare eller fortsätta till 
arbetslivet. Vägledning inför studier och /eller arbete samt 
kartläggning av tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenhet 

Kvalitet
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ges under utbildningen. Efter avslutad kurs skall studenterna 
nått tillräcklig språklig nivå samt fått kunskap om arbets-
liv och samhälle för att vara väl förberedda för kommande 
yrkesliv i Sverige. 

Vidare pågår även projekt inom Sektionen för infor-
ma-tionsteknologi för att utveckla ett utbildningsprogram 
på avancerad nivå inom data-driven tjänsteutveckling. Inom 
målgruppen för utbildningen är det troligt att det kommer att 
finnas individer som inte uppfyller förkunskapskraven. Dessa 
kommer att bli aktuella för bedömning av reell kompetens. 
Under 2019 har ett par fristående kurser startats där ett antal 
sökande åberopat sin reella kompetens.

BEDÖMNING AV REELL KOMPETENS

I december 2018 avslutades Universitets- och högskolerådets 
alla pilotprojekt inom området bedömning av reell kompetens 
som genomförts i samverkan med ett antal lärosäten. Syftet 
med projekten var att skapa en varaktig struktur och ett 
samarbete kring bedömning av reell kompetens. Högskolan 
i Borås deltog i tre olika projekt: Valideringsnätverk Väst, 
Invandrarakademin 2.0 samt Validering inom ingenjörsut-
bildning. Parallellt med deltagandet i de olika projekten har 
ett arbete pågått för att utveckla högskolans bedömning av 
reell kompetens. Under 2019 har ett förslag till förändrat 
arbetssätt och organisation baserat på erfarenheterna från 
projekten arbetats fram och under 2020 kommer detta att 
implementeras.

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 2019 har högskolan inte arbetat med att ta fram 
och möjliggöra praktikplatser i lika stort omfång som 
under 2018. Högskolan i Borås har under 2019 därför inte 
lyckats ta fram kravprofiler som Arbetsförmedlingen kan 
matcha mot kandidater.
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Samverkan i utbildning ger en koppling till den framtida 
arbetsmarknaden och bidrar till ökad relevans i forskningen. 
Dessutom genererar det värden för högskolan och det om- 
givande samhället att ta del av och omsätta. Med ett genom-
tänkt synsätt och med strategiska perspektiv på samverkan 
skapas förutsättningar för att bidra till samhällsutvecklingen, 
främja hög kvalitet på forskning och utbildning samt att 
stödja den enskilda forskaren och lärarens drivkraft till sam-
verkan, innovation och nyttiggörande av forskning.

Högskolan arbetar målmedvetet och strategiskt för att 
utveckla samverkan med övriga samhället, näringsliv och 
offentlig sektor. Arbetet sker i dialog med externa aktörer 
och utifrån högskolans övergripande mål och vision. Under 
året har en policy tagits fram vid Högskolan i Borås i syfte 
att stödja den samverkan som sker integrerat inom forskning 
och utbildning. Policyn verkar vägledande för hela högsko-
lans verksamhet i fråga om samverkan och dess betydelse för 
ömsesidigt lärande, kunskaps- och kvalitetsutveckling.  

Högskolans samverkan med olika samhällsaktörer har 
under året stärkts och utvecklats. Syftet har varit att med 
utgångspunkt från högskolans verksamhet och bredd skapa 
synergier mellan samverkansaktiviteter inom utbildning, 
forskning och innovation. Några exempel där högskolan 
arbetat med utgångspunkt från högskolans bredd står att 
finna inom textil materialteknik samt hållbar samhällsbygg-
nad. Inom dessa två områden har en bred samverkan med 
flera aktiviteter utvecklats ihop med Volvo Cars Hällered 
provbana, Volvo Lastvagnar respektive tillsammans med RISE 
Substitutionscentrum CHS och Sveriges Byggindustrier Väst.  

SAMVERKANSPROJEKT

Under året har högskolan deltagit i ett flertal projekt med 
syfte att utveckla högskolans samverkan utifrån lärosätets 
samverkansuppgift och framtida utmaningar. Projekten 
syftar också till att utveckla verktyg och strukturellt stöd 
för samverkan inom utbildning och forskning. Exempelsvis 
koordinerar Högskolan i Borås i samarbete med elva lärosäten 
Projektet MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet. 
Projektet ska bidra till en sammanhållen struktur och ett 
nationellt arbete för samverkansmeritering. Detta genom att 

SAMVERKAN OCH INNOVATION 
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 aktörer i samhället skapas förutsättningar att bidra till 

gemensam kunskapsutveckling och att ta sig an de komplexa utmaningar som vår samtid står 

inför och som finns beskrivna i Agenda 2030. 

belysa aktuellt läget, ta fram rekommendationer och erfaren-
heter samt föreslå verktyg och metoder för att arbeta med 
samverkansmeritering. Inom ramen för projektet undersöks 
olika aspekter gällande bedömning och värdering. Dessutom 
undersöker projektet hur samverkansmeriter formuleras i 
styrdokument och rekryteringsunderlag.. 

I projektet PAUS provas och stimuleras rörlighet i form 
av lärarvistelser för att främja samverkan mellan lärosätet och 
samhället. Syftet är att ge ny kunskap och nya perspektiv till 
lärarens arbete samt att bidra till utveckling av högskolans 
utbildning. OMAR-projektet syftar till vidareutveckling av 
samverkansarenor som verktyg för strukturerad samverkan 
mellan akademi och externa parter. Högskolans fokus är 
att utveckla former för uppföljning av samverkan samt att 
utveckla impact case för att beskriva samverkan och genom-
slag i samhället. 

SAMVERKAN FÖR ENTREPRENÖRSKAP

Tillsammans med olika regionala aktörer har högskolan 
under året genomfört aktiviteter riktat till lärare, studenter 
och allmänhet som verkar för att främja hållbart entreprenör-
skap och innovation relaterat till högskolans och regionens 
styrkeområden. Detta genom att belysa möjligheter inom 
entreprenörskap och förbereda studenterna för arbetslivet 
baserat på högskolans kunskapsområden. Ett exempel från 
2019 är inspirationseventet Days of Entrepreurship som 
arrangerades av Drivhuset i oktober på Textile Fashion Center 
och som engagerade 400 studenter. Ett annat exempel är det 
pris för årets studentföretag som delades ut i samband med 
Days of Knowledge. 

STRATEGISK KOMMUNIKATION FÖR SAMVERKAN

Högskolan arbetar kontinuerligt med att utveckla informa-
tion, nätverk, och plattformar för kunskapsutbyte och för att 
främja att högskolans kunskap och kompetens kommer till 
nytta och bidrar till samhällsutvecklingen. Under 2019 har 
högskolan arbetat strategiskt för att skapa goda förut- 
sättningar för kunskapsspridande, dialog och lärande. Detta 
sker via olika kanaler, så som högskolans webbplats, soci-
ala medier samt genom samverkansevent av olika format 
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(”ForskarFredag”, Vetenskapsfestivalen, Days of Knowledge, 
Almedalen). Ett annat tillfälle för anställda och studenter att 
möta en stor mängd utställare, företag såväl som offentliga 
organisationer, är STARK, högskolans årliga arbetsmark-
nadsmässa, som pågår under två dagar. Mässan har utvecklats 
till en viktig samverkansplattform för Högskolan i Borås och 
Borås som samhälle. Utöver detta arrangeras ett flertal event i 
form av öppet hus, föreläsningar, workshoppar och seminarier 
vid högskolan. Resultat från forskning presenteras och syn-
liggörs brett vid konferenser och seminarier, samt i riksmedia 
och internationell media. På högskolans webb och genom 
samverkansplattformar publiceras löpande information och 
kunskap från högskolans forsknings- och samverkansprojekt 
och dess effekter och bidrag till en hållbar samhällsutveck-
ling.  

SAMVERKANSPLATTFORMAR 

Vid Högskolan i Borås finns ett flertal centrumbildningar och 
samverkansplattformar som är viktiga för samverkan med det 
omgivande samhället och nyttiggörande av forskningsbaserad 
kunskap. Centrumbildningarna samlar kompetens från flera 
forskningsområden i syfte att stärka högskolans samverkan 
med näringsliv och offentlig sektor inom sina respektive 
forskningsområden. Centrumbildningarnas verksamhet har 
under året utvecklats vidare inom ramen för akademiernas 
verksamhet. Centrumbildningarna vid högskolan är i dag: 
Centrum för arbetsliv och vetenskap, Centrum för hållbart 
samhällsbyggande, Centrum för kulturpolitisk forskning, 
Centrum för välfärdsstudier, Centrum för prehospital forsk-
ning, SIIR-Swedish Institute for Innovative Retailing och 
Centrum för digitalisering. Under året har flertal projekt- och 
samverkansaktiviteter genomförts vid  högskolans testmiljöer 
(Handelslabbet, DO-tank Center) och i samverkan med 
nationella och regionala samverkansplattformar och miljöer 
(Med Tech West, AllAgeHub, FoUSjuhärad, RUc).

SCIENCE PARK BORÅS

Science Park Borås har tre verksamhetsområden; textil, 
konsumtion och samhällsutveckling, vilka är kopplade till 
högskolans styrkeområden. Med tydliga kärnvärden kring 
cirkulär ekonomi och hållbarhet har verksamheten fortsatt att 
utvecklas mycket väl under 2019.

Högskolans regeringsuppdrag att etablera och leda Textile 
& Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart 
mode och hållbara textilier, har kommit på plats på ett för-
tjänstfullt sätt. Under året har tre lyckade Textile Challenges 
genomförts som samlat branschens yttersta kompetens inom 
olika områden som krävs för omställningen och det finns 
ett stort engagemang från företag och andra samarbetspart-
ners. Det visades sig inte minst när den lyckosamma Big-Do 
genomfördes under hösten. Detta event resulterade i nya håll-
bara kollektioner från företagen och en exposé som nu reser 
runt i landet och visar vad designers och tillverkare snabbt 
kan åstadkomma tillsammans för en hållbar framtid.

Inom verksamhetsområdet konsumtion har Science Park 
Borås flyttat fram sina positioner. Ett kvitto på det var den 
nationella konferensen för hållbara livsstilar, Nationell verk-
stad, som arrangerades under två dagar i oktober, där Science 
Park Borås lyckades samla en gedigen skara av forskare, 
inspiratörer, förändringsledare och sakkunniga som alla ver-

kar för en mer hållbar konsumtion. Kopplat till konsumtion 
har Science Park Borås fått fortsatt förtroende inom Västra 
Götalandsregionens stora och viktiga satsning Klimat2030. 
Där är samordningsuppdraget förlängt ytterligare två år inom 
fokusområdet ”Förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster”, som är ett av fyra områden med totalt tolv sats-
ningar som ska göra regionen fossiloberoende senast år 2030.

Det tredje verksamhetsområde är samhällsutveckling, 
som likt de andra områdena kopplar an till de globala målen 
2030. Här är mottot att vara en proaktiv innovationspartner 
för en framtidssäkrad samhällsutveckling. Traditionellt har 
innovation mest handlat om teknik, men begreppet vidgas 
alltmer och omfattar i dag fler sektorer, också i det offentliga. 
Ett sådant initiativ är Innovationsplattform Borås. Borås är en 
av fem städer i Sverige som har fått bidrag från Vinnova för 
att stärka stadens innovationskapacitet. Detta ska ske genom 
samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Här finns 
Science Park Borås representerade ihop med högskolans 
centrumbildningar och forskargrupper och blir på så sätt 
navet mellan forskning och samhälle och en viktig part för 
att öka stadens förmåga att lösa komplexa och sammansatta 
samhälls- och hållbarhetsutmaningar.

NYTTIGGÖRANDE OCH INNOVATION

Högskolans stöd för nyttiggörande och innovation har 
fortsatt utvecklats vid enheten Grants and Innovation 
Office (GIO), vars uppgifter även inbegriper att stödja 
forskare vid ansökningar om forskningsfinansiering, 
patent- och licensieringsfrågor samt juridiskt stöd. GIO är 
parter i nätverken InnovationsKluster Väst och SNITTS. 
Innovationsverksamheten har även finansiering från Västra 
Götalandsregionen. Innovationsrådgivarna ger stöd för att 
verka för ökat nyttiggörande av idéer och forskningsbaserad 
kunskap vid högskolan, både genom coachning av forskare 
och forskargrupper och vid utformning av finansieringsansök-
ningar. Under 2019 har ett flertal aktiviteter och utbildning 
av forskare och övriga medarbetare genomförts vid högskolan 
vilket till exempel innefattar rådgivning till enskilda forskare, 
ett ökande antal beviljade ansökningar inom Vinnovas 
program Valideirng För Tillämpning samt stöd till bildan-
det av två spinoff-företag från forskning. Forskargrupper 
fick stöd i workshoppar i formatet FRAM och formatet har 
vidareutvecklats. Föreläsningar om innovation för studenter i 
Textil projektutveckling genomfördes, liksom seminarier för 
forskare om affärsutveckling, finansiering, innovation och 
immateriella rättigheter. 

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 2019 initierade innovationsrådgivare på hög-
skolan bildandet av en nationell Special Interest Group inom 
SNITTS med temat Social Innovation och sätter därmed 
Högskolan i Borås på den nationella kartan. Samarbete har 
startat med Mötesplats Social Innovation vid Malmö univer-
sitet. Högskolan har också fortsatt fokuserat delar av innova-
tionsresurserna till Innovationsplattform Borås, ett Vinnova-
finansierat projekt som leds av Borås Stad med inriktning på 
hållbar stadsutveckling och sociala innovationer.

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 examenstillstånd 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.

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
Högskolans verksamhet inom biblioteks- och informationsvetenskap, vid Bibliotekshögskolan, är 

landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom ämnesområdet. Såväl utbildning som forskning 

har en stark professionskoppling, en internationell prägel och genomsyras av omvärldsanknytning. 

Under 2019 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 har det forskats om bibliotekens verksamhet för 
flyktingar och nyanlända, forskningsdatas samhällspåverkan 
(Data4impact) samt läsning som politiskt projekt under 
1900-talet. 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 yrkes-
verksamma. Under 2019 har det stora intresset för områdets 
utbildningar med gott söktryck, inte minst till Bibliotekarie 
distans, Webbredaktör distans, magisterprogrammet strate-
gisk information och kommunikation samt de båda master-
programmen kvarstått. Under året har arbetet med kvali-
tetssäkring av utbildningarna fortgått, bland annat genom 
ett arbete med större revidering och översyn av framför allt 
bibliotekarieprogrammet.

Kompetensutvecklingen inom området relaterar i stor 
utsträckning, och allt tydligare, till samhällsgemensamma 
utmaningar som har med hållbar utveckling att göra. Ett fler-
tal fristående kurser har erbjudits, exempelvis inom områden 
som E-boken: distribution och läsning, Folkbibliotek och 
aktivt medborgarskap, Litteraturförmedling på skolbibliotek, 
Datastrategier för organisationsutveckling samt Det samtida 
barnbiblioteket.

FORSKARUTBILDNING

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

Under året examinerades två doktorsavhandlingar: På 
gränsen till en ny värld – studenters informationspraktiker 
på väg mot arbetslivet samt Selling and lending e-books – 
Changes in the Swedish literary field. Två nya doktorander 
antogs under året, där ett projekt inriktas mot sociala medier 
och identitetsskapande och ett projekt inriktas mot forskares 
informationspraktiker.

Under 2019 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 samt Social Media Studies. Det finns även framväxande 
forskargrupper inom Knowledge and information manage-
ment, respektive Läsning. 

Under året fortgick ett större forskningsprojekt med 
extern finansiering från Vetenskapsrådet: Att skapa den 
läsande medborgaren Offentlig debatt och politik 1945–2017. 
Syftet med detta projekt är att skapa en förståelse för hur 
svenskars läsvanor har diskuterats som politiska problem i 
politik och offentlig debatt 1945–2017. Projektet utgår från 
nutida diskussioner som spåras tillbaka i tiden genom ett 
material som utgörs av policytexter och relaterade medie-
debatter. Projektet genomförs tillsammans med Uppsala 
universitet.

Ett projekt som startats upp under 2019 i samverkan med 
Kultur i Väst är Internetanvändning på bibliotek – policy, 
praktik och pedagogik. Projektet syftar till att undersöka 
hur internet tillhandahålls och regleras på folkbiblioteken 
i Sverige i dag, vilka utmaningar och sätt att hantera dessa 
som kan identifieras samt om och i så fall vilka skillnader i 
uppfattningar och förhållningssätt till frågan som finns.

Kompletta akademiska miljöer
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SAMVERKAN OCH NYTTIGGÖRANDE

Samverkan ingår som en naturlig del i kvalitetsarbetet för 
utbildningarna, där exempelvis stor vikt läggs vid program-
råden med extern representation från olika professionsfält. 
Nyttiggörande är också en viktig aspekt i områdets forsk-
ningsprojekt, vilket exempelvis de EU-finansierade projekten 
SUITCEYES och Data4Impact är goda exempel på.

Högskolan i Borås deltog även 2019 vid Bokmässan med 
en monter vid Forskartorget. Liksom tidigare år har årets 
mässomgång involverat både biblioteks- och informations- 
vetenskap och pedagogiskt arbete. Vid årets mässa arrangera-
des 35 st monterpresentationer och 4 st lite större seminarier, 
vilka behandlade ämnen såsom bibliotekarien som aktivist, 
källkritik, läsfrämjande som professionellt projekt, skolbibli-
otek med mera. Föreläsare från högskolan medverkade också 
på årets Biblioteksdagar i Helsingborg, som hade fokus på 
bibliotekariers kompetenser och kompetensutveckling.

Under året har en medarbetare blivit utnämnd ledamot i 
Kungliga bibliotekets insynsråd samt inbjuden som expert-
diskutant gällande Open Access vid Riksbankens jubileums-
fonds styrelsemöte i maj.

Under året har också samverkan med Kultur i Väst skett 
vid flera tillfällen. Exempelvis anordnades en konferens under 
hösten 2019 med Kultur i Väst med temat Delaktighet inom 
biblioteksverksamhet. Bibliotekshögskolan samverkade också 
kring UNESCO Global Media and Information Literacy 
Feature Conference 2019 som arrangerades i anslutning till 
och under Bokmässan i Göteborg, främst gällande planering 
och med granskning av konferenspapers. 

Mentorsprogrammet för bibliotekariestudenter har under 
året utvecklats till att också innefatta möjlighet för masterstu-
denter att få en mentor från professionen.

Kompletta akademiska miljöer

Under 2019 avslutades ett projekt inom konsortiet 
Data4Impact med medel inom ramen för Horizon 2020. Ett 
större EU-projekt beviljades också medel under hösten 2019. 
Detta var AMASS Acting on the Margins: Arts as Social 
Sculpture, ett treårigt projekt där samarbetspartners bland 
annat är University of Lapland och University of Leeds. 

UPPDRAGSUTBILDNING OCH UPPDRAGSFORSKNING

Uppdragsforskning och utvärderingar är en viktig och 
växande del av verksamheten inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap. Efterfrågan på kompetensutvecklande 
insatser har varit stor och flera fortbildningar har genomförts 
i kommunala verksamheter. Ett projekt som har pågått under 
2019 är Läsfrämjande som professionellt objekt inklude-
rande både uppdragsforskning och en utbildningsdel, i 
samarbete med ett flertal regionbibliotek i Mellansverige. 
Följeforskningssprojektet Digitalt Först har också under året 
slutfört sitt arbete i och med slutrapport.

Samverkanspartners och uppdragsgivare, inom både 
forskning och utbildning, inkluderar i övrigt Sveriges kom-
muner och Regioner, Kungliga biblioteket, Myndigheten för 
kulturanalys, Skolverket och Göteborgs universitet. 

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 2019 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 2019 fortsatte även 
Sida-samarbetet med Moçambique. Under året har intensivt 
arbete pågått vad gäller ansökan om, och planering för, för-
längning av samarbetet med University of Rwanda. 

Under året har flera gästforskare tagits emot för kortare 
vistelser, med deltagande i seminarier, föreläsningar på kan-
didatprogram och interna konferenser, samt inspirationsföre-
läsning för områdets medarbetare. Sektionen har också tagit 
emot gästdoktorander från Åbo universitet och Makarere 
University för lite längre vistelser i vår forskningsmiljö. Flera 
av områdets forskare har också varit gästforskare utomlands, 
exempelvis vid Tromsö Universitet. 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 Washington.
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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, ekonomer 
med inriktning mot internationell handel 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 det är en mycket god arbetsmarknad för 
utexaminerade studenter. Civilekonomprogrammet och 
utbildningen Event management är två av högskolans mest 
eftertraktade utbildningar. 

Ett större utvecklingsarbete har implementerats under 
året i och med att den nya utbildningen med inriktning 
internationell handel och IT startade höstterminen 2019. 
Högskolan fortsätter samarbetet med två lärosäten i Kina 
samt Tyskland, Spanien och Skottland med flera i Europa, 
och inkluderar numera också samarbete med ett lärosäte i 
Thailand respektive Indonesien. Dessutom jobbar vi nu med 
att inkludera Brasilien och Rwanda för att kunna erbjuda ett 
"Global Campus" för såväl studenter som lärare. Det pågår 
också ett utvecklingsarbete för att utöka antalet tillgängliga 
kurser för våra internationella studenter och lärare.

På avancerad nivå erbjuds magister- och masterut-
bildningar i informatik och företagsekonomi. Genomförandet 
av masterutbildningen med inriktning mot digital handel 
präglas av nära samarbeten, såväl disciplinmässigt mellan 
företagsekonomi och informatik, som med det omgivande 
näringslivet. Under året har magisterutbildningen i 
informatik utvecklats med en kurs i digital innovation, samt 
getts en inriktning mot ”Datadriven IT Management” inför 
antagning hösten 2020. 

Ytterligare initiativ för att utveckla områdets utbildning 
på avancerad nivå pågår genom ett projekt, med syfte att 
planera avancerad utbildning för företag, i samproduktion 
med näringsliv. Projektet finansieras av KK-stiftelsen, inom 
ramen för programmet Expertkompetens, och omfattar 
utveckling av kurspaket på avancerad nivå inom informatik 
och företagsekonomi, med inriktning mot datadriven 

tjänsteutveckling, och drivs i samarbete med 15 st företag i 
Göteborgs- och Boråsregionen.

FORSKARUTBILDNING

Högskolan har som målsättning att erhålla forskarut- 
bildningstillstånd inom området Handel och IT. Under 
2019 har högskolan bedrivit en KK-finansierad Företags- 
forskarskola i digital handel i samarbete med Jönköping 
University och Högskolan i Skövde. 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. 
Forskarskolan omfattar vid årets slut sju industridoktorander, 
vilka antogs i november 2018 till forskarutbildningar inom 
företagsekonomi, textilt management, 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 2019 sju doktorander 
och forskarstuderande, helt eller delvis anställda vid 
Högskolan i Borås, inom området. 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 genom handledarskap, samt ökat antal 
publikationer, och stärker därmed områdets möjligheter att 
erhålla forskarutbildningstillstånd.

FORSKNING

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

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 

relationer 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 master- 

nivå, samt utbildningar där dessa ämnen kombineras. Under året har flera större satsningar, inom såväl 

utbildning som forskning, genomförts i linje med högskolans långsiktiga strategi att bygga en internationellt 

konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom Handel och IT.
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centrumbildningen Swedish Institute for Innovative Retailing 
(SIIR), med syfte att samverka med det omgivande samhället 
och vara en kontaktyta mellan samhälle och forskare vars 
främsta forskningsfokus är handel och IT. SIIR bidrar 
med ny kunskap inom ett antal områden som till exempel 
innovation, kundlojalitet, köpbeteende och digitalisering. 
Forskningen bidrar också med kritiska frågor om marknader, 
köpbeteende, hållbar konsumtion och utforskar värderingars 
betydelse i prognostisering, artificiell intelligens, handel 
och kommersiella aktiviteter. 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.

Handelsgruppen är en tvärvetenskaplig forskargrupp 
som samlar forskare främst i företagsekonomi, men även 
informatik, med handel som primärt forskningsfokus. 
Under året har gruppen vuxit med ytterligare sex deltagare, 
varav fyra är doktorander. Ett flertal vetenskapliga artiklar 
har publicerats inom marknadsföring och detaljhandel. 
En av gruppens medlemmar är medförfattare i ett kapitel i 
SOM-institutets nya bok ”Ingen kommer undan kulturen”. 
Särskilt noterbart är att en av gruppens medlemmar beviljades 
medel inom ramen för ett Interreg Baltic Sea Region-projekt 
(EU). Gruppens medlemmar har under året medverkat i 
ett flertal mediainslag och deltagit i olika internationella 
forskningskonferenser och näringslivsdagar.

Forskargruppen Sustainable Marketing and Consumption 
Research Group samlar forskare inom främst marknadsföring 
och textilt management, och är ämnesöverskridande. 
Forskningen har fokus kring ekologiska, ekonomiska och 
sociala dimensioner av hållbarhet. Flera projekt bedrivs inom 
gruppen, bland annat patientinvolvering ur ett medarbetar- 
perspektiv, marknadsorientering av konstmuseer, konst-
museers betydelse för värdering av samtida konst, elitidrotts-
föreningar och det samtida välfärdssamhället samt butiken 
som mötesplats. Publikationer av forskningsresultat sker 
fortlöpande i journaler såväl som bokform. Gruppen har 
också skrivit debattartiklar som publicerats i SvD och DN.

Forskargruppen inom management har vuxit med fler 
medlemmar under året. Management som forskningsområde 
har ett flervetenskapligt perspektiv och ett övergripande 
fokus är på att hantera organisationers agerande. Det 
utvecklingsarbete som bedrivs i gruppen går åt många håll 
och ska så göra. En gemensam fråga som sticker ut och 
som växt fram är de ökade kraven på etisk prövning inom 
samhällsvetenskapen. 

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. 
Forskargruppen har erhållit finansiering av ett nytt två-
årigt projekt, ”Digitala Hybridsystem för innovation”, 
som syftar till att studera artificiell intelligens samverkan 
med mänsklig intelligens. Forskargruppen InnovationLab 

har under året bedrivit forskning om digitala resurser, IT 
Service Management (ITSM), där även ett tjänste- och 
managementperspektiv appliceras genom tvärvetenskapliga 
ansatser. Under året har forskargruppen anordnat ett 
flertal seminarier med fokus på digitalisering, innovation 
och tjänster. Utöver teoretiskt inriktade seminarier har 
forskargruppen också anordnat en IT-konferens för praktiker 
som samlade 140 deltagare.

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 två beviljade 
ansökningar för teknisk utrustning för visualisering och 
förstärkt verklighet samt virtualisering för ökad åtkomst 
för både näringsliv och undervisning. CSL@BS har under 
2019 bedrivit forskning i två större KK-finansierade 
forskningsprojekt: Data-Driven Innovation: Algorithms, 
Platforms and Ecosystems, Data Analytics for Research and 
Development, och HÖG-projektet Data Analytics for Fault 
Detection in District Heating, samt deltagande i två externa 
forskningsprojekt vid Jönköping University finansierade av 
KK-stiftelsen. CSL@BS har även deltagit som huvud- och 
bihandledare för doktorander vid Företagsforskarskolan 
INSiDR.

Under året har KK-synergiprojektet Datadriven 
innovation resulterat i att flertal verktyg (modeller, metoder, 
algoritmer, digitala verktyg) utvecklats. 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 
samt 13 företag. 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.

Kompletta akademiska miljöer
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UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Inom Människan i vården uppmärksammas, inom såväl 
utbildning som forskning, patienters och närståendes 
perspektiv på hälsa, den vård och omsorg som erbjuds samt 
den förändrade livssituationen som kan följa av ohälsa. 
Medicinska och existentiella vårdaspekter beaktas, samt 
vården och omsorgens organisatoriska sammanhang. Inom 
området bedrivs sjuksköterskeutbildning på grundnivå

Därutöver ges barnmorskeutbildning och specialistsjuk-
sköterskeutbildningar på avancerad nivå inom akutsjukvård, 
ambulanssjukvård, anestesisjukvård, hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar, distriktsjukvård, intensivvård, psyki-
atrisk vård och vård av äldre. Inom området bedrivs också 
utbildningar som leder till kandidatexamen respektive magis-
terexamen i vård- och omsorgsadministration samt masterex-
amen i vårdvetenskap. Flera av programmens kurser ges även 
som fristående kurser. Inom akademin ges även programut-
bildningar som leder till kandidatexamen i offentlig förvalt-
ning samt kandidatexamen och magisterexamen i arbetsve-
tenskap. Dessa sistnämnda utbildningar såväl kompletterar 
som stärker området Människan i vården. För att tillgodose 
behovet av fortbildning och kompetensutveckling för 
yrkesverksamma erbjuder akademin slutligen olika 
typer av 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 
vars huvudsakliga syfte är att säkerställa en hög kvalitet i 
studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Sedan tidigare 
finns utbildningsvårdsavdelningar inom rehabiliterande-, 
ortopedisk-, ambulanssjuk- och äldrevård. För att ytterligare 
främja integration mellan teori och praktik har akademin 
avtal med sjukvårdsverksamheter som möjliggör tjänst- 
göring på både högskolan och i vårdverksamheter. Vidare 
finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) som under 2019 
ytterligare utvecklats och gett allt fler studenter en 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 verksam-
hetsförlagd utbildning genom reflektion ska kunna utveckla 
en djupare förståelse för vårdande och lärande inom vård. 

FORSKARUTBILDNING

Forskarutbildningen inom området Människan i vården och 
ämnet vårdvetenskap startade år 2017. Idag finns 18 dokto-
rander inskrivna och 11 huvudhandledare samt 34 biträdande 
handledare knutna till forskarutbildningen. Utbildningen har 
en uppbyggd seminarieverksamhet, ett organiserat doktorand-
inflytande och ett väl fungerande handledarkollegium. Under 
året har forskarutbildningen organiserat nio forskarutbild-
ningsveckor med ett 40-tal seminarier, varav sex etappse-
minarier för doktorander. Forskarutbildningen är en viktig 
pusselbit till den kompletta akademiska miljön vid akademin 
och bidrar även till akademisk kompetensförsörjning, meri-
tering för forskare, samverkan med det omgivande samhället 
och framtida rekrytering till både högskolan och vården.

FORSKNING

Inom Människan i vården bedrivs forskning som bidrar till 
en mänsklig, trygg och säker vård och omsorg. Akademins 
forskning är organiserad i sex forskargrupper vilka leds av 
forskargruppsledare. Dessa forskargruppsledare träffas kon- 
tinuerligt i akademins forskarråd under ledning av forsk- 
ningssamordnare och akademichef. Vid akademin arran- 
gerades även i år två forskardagar för hela kollegiet. Forsk- 
ningsresultat och pågående forskning presenterades och 
diskuterades under dessa dagar. Forskardagarna utgör även 
forum för forskningsrelaterade frågor såsom open access, 
samverkan, utlysningar och forskningskommunikation

Akademins forskargrupper är PreHospen, Vårdande i 
högteknologiska miljöer, Livsvärldsgruppen Vårdande, Hälsa 
och Lärande, Äldreforskning samt Arbetsliv och välfärd. 

MÄNNISKAN I VÅRDEN
Området Människan i vården riktar intresset på patienten och den som ger vård och omsorg. Fokus finns 

också på patientens närstående, studenter och deras lärande samt ledning och organisering av vård och 

omsorg. Människan i vården förankras teoretiskt i humanvetenskap, vilket innebär en helhetssyn på olika 

vård- och omsorgsverksamheter. Oavsett perspektiv krävs en förståelse för hur människor upplever och 

påverkas av det som sker. Högskolan i Borås bidrar genom sina utbildningar och sin forskning till att göra 

vården mänsklig, trygg och säker.
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Forskargrupperna syftar till att intensifiera forskningen 
genom ökad samverkan, vetenskaplig publicering, 
ansökningar om externa medel samt att möjliggöra 
vetenskaplig meritering. Detta möjliggör också samver-
kan mellan forskargrupper såväl inom akademin som 
mellan högskolans akademier. Under året har också ett 
flertal samarbeten och utbyten med forskare vid ett fler-
tal olika lärosäten, främst inom EU, genomförts.

Inom forskargruppen PreHospen (inklusive centrumbild-
ningen PreHospen) bedrivs forskning för en ökad kunskap 
inom prehospital vård där vårdvetenskap, medicin, medicinsk 
teknik och informatik ingår. PreHospen har en stark klinisk 
förankring i syfte att utveckla svensk ambulanssjukvård. 
Under året har samarbeten med Prehospital ICT Arena 
(PICTA), vid Lindholmen Science Park i Göteborg fortgått. 
Dessa samarbeten har genererat forskningsmedel från bland 
annat Västra Götalandsregionens (VGR) Innovationsfond 
och Vinnova. I projektet Videostöd i den PreHospitala 
strokekedjan, har video för kommunikation mellan regional 
strokejour och ambulanspersonal installerats i ett antal 
ambulanser och skarpa tester och utvärderingar av dessa har 
under året genomförts. Vidare har det Vinnovafinansierade 
projektet PreSISe fortgått, där AI (artificiell intelligens) ska 
användas för preshospital bedömning av sepsisrisk. En ytterli-
gare satsning under 2019 har varit den mobila testbädden, en 
fullt utrustad ambulans har införskaffats och utrustats med 
forskningsutrustning. Samtliga projekt har skett med PICTA 
och PreHospen som projektparter i olika konstellationer 
med andra aktörer från akademi, ambulans och näringsliv. 
Förutom de beskrivna projekten pågår ytterligare projekt, 
bland annat är tre doktorander knutna till forskargruppen. 

Inom forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer 
bedrivs vårdvetenskaplig forskning med syftet att söka och 
skapa kunskap om vad som är vårdande i olika vårdmiljöer i 
en alltmer högteknologiskt präglad vård. Forskargruppen har 
ett utvecklat samarbete med forskare på andra lärosäten både 
i Sverige och utomlands. Vidare har forskargruppen också 
samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet. Under 
2019 har arbete fortgått med ansökningar för att erhålla 
externa medel. Forskningen inom gruppen har resulterat 
i tretton vetenskapliga publikationer och två bokkapitel. 
Slutligen har två doktorander knutna till forskargruppen haft 
slutseminarium med planerad disputation under 2020.  

Forskargruppen Livsvärldsgruppen inriktar sitt arbete på 
vårdvetenskaplig forskning, ämnes- och metodutveckling 
med livsvärlden som grund. Under 2019 har forskargruppen, 
förutom varje forskares enskildas projekt, påbörjat projektet 
Existentiellt vårdande som syftar till att utveckla den vård-
vetenskapliga teoribildningen – Existentiell vårdvetenskap 
– som vuxit fram vid Högskolan i Borås. Livsvärldsgruppen 
har också på olika sätt arbetat med metodutveckling vilket 
resulterat i vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Vidare har 
ett stort fokus varit på projektet INNOVATEDIGNITY 
som är ett EU-finansierat forskningsprojekt med femton 
doktorander varav två vid Högskolan i Borås. Dessutom har 
forskningsprojektet Gener och Livsstil som är ett samverkans-
projekt med Högskolan i Skövde resulterat i två publikatio-
ner. Slutligen har flera av forskarna deltagit i internationella 

konferenser där forskargruppens utveckling av den vårdveten-
skapliga teoribildningen fått stor uppmärksamhet. 

Forskargruppen Vårdande, Hälsa och Lärande bedriver 
forskning med fokus på hälsa, vårdande och lärande för 
ett hållbart samhälle. Aspekter som fokuseras är vårdande 
samtal, kommunikation och bemötande i vården, psykisk 
ohälsa, lärande samt vårdande och hälsa hos barn, unga och 
vuxna i samband med vård och sjukdom, samt barnafödande. 
Gruppens forskning bedrivs i samverkan med forskare och 
forskargrupper vid andra universitet och högskolor, men 
också tillsammans med vårdverksamheter, skola och omsorg 
inom Västra Götalandsregionen och omgivande kommuner. 
Flera forskare har också internationella samarbeten i olika 
projekt. Forskargruppens vetenskapliga produktion har under 
året varit god och resulterat i vetenskapliga publikationer, 
konferenspresentationer och populärvetenskapliga artiklar. 
Medlemmar i forskargruppen har under året gjort flera ansök-
ningar om externa forskningsmedel. Särskilt värt att nämna 
är det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Spacerpad 
som beviljades ytterligare ett stort anslag under året. Vidare 
har ett sakkunniguppdrag för att utvärdera metoder för 
behandling av förlossningsrädsla samt psykisk ohälsa under 
graviditet och efter förlossning påbörjats under 2019. 
Slutligen håller ett uppdragsforskningsprojekt för Västra 
Götalandsregionen på att slutredovisas.

Forskargruppen Äldreforskning har fokus på den äldre 
människan i och utanför vården och den som ger vård. Den 
äldres närstående inkluderas, liksom vårdstudenter och 
deras lärande samt den ledning och organisation som sker 
i vården. Teoretiskt förankras området i humanvetenskap. 
Forskargruppen har presenterat sin forskning i olika samman-
hang. Aktiviteter pågår i olika externfinansierade forsknings- 
projekt såsom projekten Hållbart ledarskapande genom del-
aktighet och värdegrundsarbete i äldreomsorgen samt Gener 
och livsstil – livsstilens betydelse för friska äldre (70–90 år) 
människors hälsa. Vidare pågår två doktorandprojekt, dels 
projektet Sjuksköterskans patientnära ledarskap i kommunens 
hemsjukvård för äldre människor och dels projektet Vård av 
multisjuka äldre.

Forskargruppen Arbetsliv och välfärd samlar forskare från 
olika samhällsvetenskapliga discipliner vid högskolan och har 
en nära koppling till Centrum för välfärdsstudier (CVS) och 
FoU Sjuhärad Välfärd. Forskningen har fokus på de möjlighe-
ter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står 
inför såsom välfärdsstatens omvandling och välfärdstjänsters 
styrning, organisering och ledning. Flera av forskargruppens 
medlemmar har under året publicerat artiklar, bokkapitel och 
rapporter samt medverkat vid nationella och internationella 
konferenser. Flera forskningsprojekt är pågående och finan-
sierade av VGR, Forte, Europeiska socialfonden och Familjen 
Kamprads stiftelse. Vidare pågår två doktorandprojekt med 
fokus på styrning, organisering och ledning inom hälso- och 
sjukvården. Under året avslutades projektet Hållbar organise-
ring för en attraktiv hemtjänst finansierat av AFA Försäkring 
samt projektet Efterforskning av försvunna personer finansie-
rat via Centrum för välfärdsstudier i samverkan med CARER 
vid Linköpings universitet och Polisen.

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. 

Lärarutbildningarna bedrivs, förutom i Borås, också 
som utlokaliserade utbildningar på Campus Varberg och 
Högskolan i Skövde. I Skövde och Varberg ges ordinarie 
utbildningar för förskollärare. I Skövde ges även grundlärare 
med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 och samt förskollärarutbildning för pedagogiskt 
verksamma. 

Samtliga lärarprogram präglas av de lokala examensmålen 
som fokuserar på inkludering, hållbar utveckling, estetiska 
lärprocesser, informations- och digital kompetens vilka 
kontinuerligt återkommer i utbildningarnas kurser. Forskning 
är en närvarande beståndsdel i utbildningen då forskarna 
inom området också undervisar i grundutbildningarna och 
där belyser sin forskning. Kvaliteten i utbildningarna säkras 
genom en hög andel lärare med yrkesbakgrund som lärare i 
grundskolan. Integrationen mellan praktik och teori säker-
ställs 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 utbildningskvaliteten och forsk-
ningsanknytningen genomgår ett kontinuerligt utvecklings-
arbete.

Under 2018 och 2019 har samtliga lärarutbildnings- 
program deltagit i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kva-
litetsgranskningar. Förskollärar- och grundlärarutbildning-
arnas har granskats med gott resultat förutom i ett fall där 
åtgärdsprogram tagits fram. Det omfattande kvalitetsarbete 
som granskningen innebär har i hög grad bidragit ytterligare 
till det ständigt pågående lokala utvecklingsarbetet.

En ansenlig revidering av magisterprogram i pedagogiskt 
arbete har genomförts under 2019, i syfte att öka attraktions-
kraft och genomströmning. Utbildningen vänder sig i första 
hand till pedagogiskt verksamma. Utbildningen hämtar sin 
grund i forskning som är praktiknära och ger studenterna 
möjligheter att fördjupa sig i aktuell forskning och samtidigt 
själva utveckla vetenskapliga metoder för att undersöka och 
utveckla pedagogiska praktiker där de själva har sin verksam-
het.

Under 2019 har det i samarbete med Biblioteks- och 
informationsvetenskap utvecklats ett magisterprogram i litte-
raturpedagogik som också har pedagogiskt arbete som huvud-
område och som ges på distans. Programmet vänder sig till 
yrkesverksamma pedagoger och bibliotekarier. Programmet 
fördjupar deltagarnas kunskaper om hur texter kan förstås, 
om litteraturens och läsningens olika betydelse för människor, 
och dess roll i mediesamhället.

FORSKARUTBILDNING

Högskolan har som målsättning att erhålla forskarutbild-
ningsrättigheter i Pedagogiskt arbete. Det handlar både om 
att stärka den vetenskapliga kompetensen såväl personellt som 
organisatoriskt. Det handlar också om stöd för meritering 
till docent och biträdande professor. En annan viktig del är 
samverkan med det omgivande samhället och i synnerhet 
skolverksamheten och skolhuvudmännen. Inom ramen för 
samverkan har under året startats upp ett antal projekt som 
syftar till kunskapsutveckling och att stärka skolverksam-
heten att vila på vetenskaplig grund. Utöver det bedrivs 
doktorandprojekt i samverkan med Göteborgs universitet och 
Stockholms universitet. För närvarande är sju doktorander 
från högskolan verksamma i forskarutbildningar inom peda-
gogiskt arbete vid dessa lärosäten.

FORSKNING INOM PEDAGOGISKT ARBETE

Forskningen inom Pedagogiskt arbete behandlar frågor med 
relevans för samhället i allmänhet och utbildning i synnerhet. 
Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmändidaktiska och 
ämnesdidaktiska frågeställningar. Forskningen är professions- 
och praktiknära och tar sin utgångspunkt i frågeställningar 
som aktualiseras i pedagogiska praktiker och professioner, 
men som också har en tydlig förankring i de pedagogiska 
vetenskapernas forskningsproblematik och traditioner. 

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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Forskningen utgår från den gemensamma plattformen 
Pedagogiskt Arbete i Utbildning och Samhälle (PAUS) 
och bedrivs inom ramen för tre forskargrupper: RCIW/
Praktiknära forskning, Hupp - Högre utbildning, praxis och 
politik, samt Barn – för/skola – samhälle. Ett vetenskapligt 
råd ansvarar för PAUS:s vetenskapliga bas. Gemensamt är att 
forskning inom PAUS förenar didaktiska, utbildnings- 
sociologiska och utbildningspolitiska infallsvinklar på tema-
tik som utbildning och migration, utbildning och marginali-
sering, utbildning och kön, samt utbildning och integrering. 
Inriktningar finns i relation till forskning om demokrati och 
ungdomsfrågor i och utanför utbildningssystemets institutio-
ner, social rättvisa och inkludering. Särskilda fokusområden 
är högskolepedagogik, didaktik och politik, samt forskning 
om barns utsatthet och lärande inom olika miljöer. 

Under 2019 beviljade Vetenskapsrådet sex miljoner kronor 
för ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås för att kart-
lägga den fortbildning som lärare i skolan erbjuds och deltar 
i. Kopplat till praktiknära forskning om högre utbildning 
startades under 2019 den internationella tidskriften Journal 
of Practice in Higher Education, och därtill genomfördes ett 
internationellt symposium om praktik i högre utbildning i 
Borås i maj 2019. Medarbetare inom sektionen har publice-
rat sig kring ett brett spektrum av utbildningsvetenskapliga 
frågor, nationellt och internationellt.

Under året har även ett forskningsprojekt inom Ifous 
avslutats. Det övergripande syftet med Ifous FoU-program 
”Inkluderande lärmiljöer” var att inkludering utgör en väg-
ledande princip för det pedagogiska vardagsarbetet. Utöver 
forskare från högskolan medverkade 250 förvaltningsledare, 
rektorer, förskolechefer och lärare från sju svenska kommuner. 
Nio delstudier har genomförts och ett antal artiklar har eller 
kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

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 2019 har ett omfattande 
utvecklingsarbete inletts för att stärka och utveckla RuC:s 
verksamhet för att kunna svara mot kommunernas behov 
av stöd för en forskningsgrundad utbildningsverksamhet 
och stöd av forskare i utvecklingsarbeten.  En viktig del av 
RuC:s verksamhet under året har bestått av uppdrag från 
Skolverket, som handledar-utbildningar inom ramen för 
Läslyftet i förskolan och utbildningar för studiehandledare 
och modersmålslärare. Vi har även medverkat i Skolverkets 
uppdrag, Samverkan för bästa skola, på två skolor i en av våra 
samverkans- kommuner. 

En annan viktig del är uppdragsutbildningar såsom kurser 
i Reggio Emilia-pedagogik för personal på förskolor. Genom 
RuC har lärare och forskare från högskolan också genomfört 
föreläsningar på uppdrag av olika kommuner och fristående 
skolhuvudmän. Vi har även haft ett pågående treårigt avtal 
för genomförande av förskollärarutbildning för pedagogiskt 

verksamma i förskolan. Som en del av samverkan inom 
pedagogiskt arbete deltar också forskare i projektet ULF – 
utveckling, lärande, forskning. ULF är en nationell försöks-
verksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs 
under 2017–2021 på uppdrag av regeringen. ULF ska leda 
till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet 
som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det 
ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny 
kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade 
erfarenhet.

INTERNATIONELLA SAMVERKANSPROJEKT 

Vi deltog i GIGS (Girls in Global STEM), vilket är ett 
Erasmussamarbete mellan lärosäten på Cypern och i England 
och Polen. 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 inom NO 
och teknikämnena i grundskolan. Ett av projektets mål har 
varit att undersöka hur flickor ska bli mer intresserade av att 
välja naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet. Detta 
genom att använda sig av mobila teknologier samt att ha FN:s 
globala mål som utgångspunkt. GIGS-projektet avslutades i 
augusti 2019.

Under 2019 deltog vi i Erasmusprojektet ProPIC 
(Promoting Professionalism, Innovation and Transnational 
Collaboration). ProPIC projektet är ett samarbete mel-
lan lärosäten i Spanien, England och Tyskland. Projektet 
utforskar möjligheter för lärarstudenter att utnyttja mobila 
teknologier i andraspråksundervisning. Erfarenheter från 
båda projekten ska spridas via exempelvis konferenser och 
vetenskapliga artiklar. Under hösten 2019 har planering inför 
ett nytt Erasmus + projekt startat. Det nya projektet kom-
mer innefatta Tyskland, England och Nederländerna som 
partners. Målgruppen i projektet kommer att vara lärarutbil-
dare från de olika länderna som ingår i projektet. En ansökan 
kommer att skrivas under våren 2020.

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 och annonsering i såväl dagspress 
som via sociala medier. 

Sedan vårterminen 2018 bedrivs lärarutbildning vid 
Högskolan i Skövde. Förskollärarutbildning och grundlärar- 
utbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 startades med 32 platser på vardera 
utbildningen. Under det första året har regelbundna uppfölj-
ningsmöten skett, där det konstaterats 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 pedago-
giskt 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 partnerläro-
säten i Sydkorea, Kina, Frankrike, Brasilien, Tyskland eller 
Indonesien. Internationella masterprogram i resursåtervin-
ning 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.

För de studenter som läser ingenjörsutbildningar och 
utbildningar på avancerad nivå väntar en arbetsmarknad där 
de är efterfrågade. Inom vissa områden, till exempel bygg 
och energi har många studenter en anställning innan de är 
färdiga med utbildningen. Under 2019 inleddes arbetet med 
att anpassa ingenjörsutbildningarna mot framtidens kompe-
tensbehov. I takt med att förmågan att hantera och utvärdera 
stora datamängder blir allt viktigare behöver dessa inslag även 
introduceras i ingenjörsutbildningarna. 

FORSKARUTBILDNING

Forskarskolan för 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 och sociala 
aspekter kopplade till samhälleliga lösningar vid återvin-
ning av resurser med syfte att främja utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. Forskarutbildningen har utvecklats mycket 
positivt sedan starten 2011. Fram till årsskiftet 2019/2020 
har totalt 47 doktorander antagits, av dessa har 24 disputerat, 
vilket betyder att 23 doktorander var inskrivna vid slutet av 
2019. Under året har fyra doktorander disputerat och tre nya 
antagits.

FORSKNING

Inom Resursåtervinning finns fem tätt samverkande fors-
kargrupper; bioteknik, förbränning och termiska processer, 

polymerteknik, resource management samt hållbart samhälls-
byggande. 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 använda 
biologisk processer med, bland annat, svampar eller bakterier 
för att omvandla avfall och restprodukter till energi, material, 
foder och livsmedel. Arbetet är inriktat på framställning av 
etanol, biogas/vätgas, fettsyror samt av svampar som kan 
bli mat, foder, biofilm eller textiler. Gruppen har samarbete 
med flera företag. Under 2019 har utvecklingen av ett större 
regionalt projekt ”Ways2Taste” fortsatt med 20-tal företag 
som finansierades av EU genom Tillväxtverket. I Sverige har 
gruppen ett starkt samarbete med Chalmers, KTH och RISE. 
Forskargruppen är internationellt framstående och forskar-
gruppledaren räknas som världsledande inom både svamp- 
odling och biogasodling enligt databasen Scopus.

Forskargruppen inom polymerteknologi utvecklar och 
studerar polymera material för en cirkulär bioekonomi, base-
rade på biobaserade råvaror. Detta omfattar plaster, komposi-
ter, textila fibrer och textila strukturer, vilka studeras gällande 
tillverkning och bearbetning, egenskaper och användning, 
samt återvinning. Under 2019 har forskargruppen drivit 
forskningsprojekt med syfte att utveckla hel-cellulosakompo-
siter från textilt avfall, att utveckla av komposterbara bioplas-
ter, design av textila material med minimerat fibersläpp av 
mikroplaster, samt med 3D-printning av naturfiberkomposi-
ter. Forskargruppen har ett omfattande nätverk med företag 
inom kompositområdet samt pågående forskningssamarbeten 
med University of Portsmouth samt Luleå tekniska universi-
tet. Forskargruppen attraherar många utländska gästdokto-
rander och utbytesstudenter, vilka medverkar i forsknings- 
projekten. 

Forskargruppen inom förbränning och termiska processer 
är inriktad på förbränning, förgasning eller pyrolys av olika 
typer av biomassa eller restprodukter, exempelvis plastmate-
rial. Ett satsningsområde under 2019 var fosforåtervinning 
från avloppsslam. Gruppen arbetar också med utveckling av 
processer för pappersmassaindustrin. Forskningen bedrivs 
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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 
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vidare fördjupningsstudier på magister- och mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.
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både teoretiskt genom datormodellering och systemanalys, 
men också experimentellt. Den experimentella verksamheten 
sker både på högskolan och i fullskaliga anläggningar. Under 
2019 har gruppen haft en disputation inom systemstudier 
med exergianalys för kraftvärmeverk och även rekryterat en 
doktorand inom pyrolys av avloppsslam. Forskargruppen har 
haft gästforskare från Nigeria samt utbyte med Frankrike.

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 näringslivet 
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 har också fått i uppdrag av Naturvårdsverket 
att bidra till utveckling och implementering av metoder för 
att mäta matavfall i Brasilien. Gruppen har även publicerat 
tre bokkapitel och tre artiklar samt skickat in ett manuskript 
som är accepterat.

Forskargruppen Hållbart samhällsbyggande undersöker 
materialfrågor, energianvändning och återanvändning med 
syfte att skapa optimerad resursanvändning och hög kvalitet 
i människors byggda miljö. Forskningen bedrivs både teo-
retiskt genom matematisk modellering och datorsimulering 
men också experimentellt. Pågående projekt under 2019 
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. 
Forskargruppen har haft gästdoktorander och gästforskare 
från Tyskland och Slovenien. Det pågår forskningssamarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och 
Vasa museet inom mekanisk beskrivning av arkeologiskt 
trämaterial.

Under 2019 startade forskargruppen Industriell ekonomi 
med fokus på tvärdisciplinär forskning inom industriella 
tillämpningar. Forskargruppen undersöker hur man genom 
att kombinera kunskaper för hur ekonomiska aspekter påver-
kar den industriella eller samhällstekniska processen, kan 
bidra till ökad samhällsnytta. Pågående projekt finansierat av 
Trafikverket behandlar effektivisering av transporter genom 
samhällsekonomiska kalkyler där godstransporternas tillför-
litlighet i en högre grad beaktas. 

FORSKNINGSPROJEKT

Området Resursåtervinning har varit mycket framgångsrikt 
i att attrahera extern finansiering till ett flertal 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, till 
exempel bröd från bagerier eller från etanolfabriker. När 
restprodukterna bryts ner ökar tillväxten av svamp vilka 
sedan kan användas som livsmedel. Projektet genomförs 
i samarbete med ett antal olika företag, framför allt i 

regionen. Svampar studeras även i ett projekt finansierat 
av Energimyndigheten i syfte att utveckla en metod för 
att producera djurfoder vid etanoltillverkning. Ett annat 
utvecklingsprojekt med svamp, är Hållbara svamptextiler, 
ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall” 
med finansiering från Vinnova. I projektet ska möjlighe-
terna att framställa textilier ur kasserat bröd studeras. 

• 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 över- 
gripande 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 
återvinna 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.

SAMVERKAN

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) verkar som 
en flervetenskaplig mötesplats och arena inom samhällsbygg-
nadsområdet. Centrets uppgift är att initiera, stödja, utveckla 
och samordna verksamhet om forskning och utbildning 
relaterade till hållbart samhällsbyggande. Verksamheten har 
fokus på frågor om byggande och boende. Utgångspunkten 
är samhällsbyggande i ett brett perspektiv vilket betyder att 
byggande och boende knyts till frågor om sociala hållbarhets-
frågor, exempelvis integrering – segregering, sociala konse-
kvensanalyser och bostadspolitik. 

CHS samarbetar med Västra Götalandsregionen för 
interkulturell dialog med fokus på sociala hållbarhetsfrågor. 
Särskilt relevant och intressant är följeforskningsprojektet 
i Falköpings kommun, vilket genererat fyra 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. 

Under året har mer informella träffar genomförts med 
representanter för skilda externa verksamheter, främst 
inom Borås Stad. Samarbetet med Borås Stad gäller 
Innovationsplattform Borås, med finansiering via Vinnova. 
Under hösten 2019 påbörjades ett projekt med syfte att 
genomföra en metaanalys av kommunens skilda satsningar 
när det gäller bland annat social hållbar utveckling i staden. 
Under året har CHS även varit medarrangör för högskole-
arrangemang med syfte att skapa samverkansmöjligheter 
inom den regionala byggsektorn där fokus har varit hållbara 
material och hållbart byggande.
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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. 
Ett utvecklingsarbete har resulterat i att en kandidatutbild-
ning i textilt management med inriktning mode och handel 
har startats under året. 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 internationella sökande. 

Inom design utgör internationella utställningar och event 
den viktigaste arenan för att attrahera och rekrytera 
internationella studenter till utbildningsprogrammen. 
Examensstudenter från textildesign har under året publicerat 
internationellt, till exempel Dutch Design Week i Eindhoven 
och avgångsstudenter inom modedesign har å sin sida deltagit 
i London Fashion Week. Liksom tidigare år har design- 
studenter även under 2019 publicerat arbeten nationellt vid 
Möbelmässan i Stockholm samt under Stockholm Fashion 
Week. Till den nordiska tävlingen Designer’s Nest som prisat 
de bästa nordiska examensarbetena inom modedesign har 
hela fyra examensarbete från det konstnärliga masterpro-
grammet i textil- och modedesign samt kandidatprogrammet 
i modedesign blivit uttagna.

FORSKARUTBILDNING

Forskarskolan i Textil och mode bedriver forskarutbildning 
inom tre ämnen, textil materialteknik, textilt management 
samt textil- och modedesign med konstnärlig examen. 
Forskarskolan har under år 2019 haft 40 antagna doktorander.

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 två 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 sex inom ramen för SMDTex.

Textil materialteknik är multidisciplinär till sin natur och 
kännetecknas av att skilda teknologier tas i anspråk för sam-
hälls- och industrirelevanta applikationer där typiskt avance-
rade och smarta material och nya processer är centrala teman. 
Inom textil materialteknik har tre doktorander disputerat 
under året inom ErasmusMundus projektet SMDTex. Tre nya 
doktorander har anställts, varav en inom ramen för SMDTex 
och två externfinansierad i projekt. Totalt har 16 doktorander 
varit inskrivna och sju av dessa gör sin forskar- 
utbildning i SMDTex. 

Inom den konstnärliga forskarutbildningen i textil- och 
modedesign ligger fortsatt fokus på att, såväl teoretiskt som 
praktiskt, fördjupa förståelsen för samspelet mellan analys 
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 13 doktorander antagna. En doktorand 
från den internationella forskarskolan ArcInTexETN, som 
drivs vid Högskolan i Borås, har under året disputerat. Två 
doktorander har avlagt licentiatexamen. Forskarutbildningen 
utvärderades under 2018 av UKÄ och under 2019 kom ett 
positivt utvärderingsresultat.

FORSKNING

Forskningen inom textilt management har stärkts med en ny 
forskargrupp och består nu av totalt tre grupper: Textile Value 
Chain Management och Fashion Marketing and Culture 
samt en nybildad forskargrupp med fokus på management av 
B2B-relationer. 

Den nya forskargruppens fokus kommer att ligga på rela-
tionerna mellan bolag inom ramen för B2B-affärer samt inom 
allt från operativa frågeställningar till mycket mer komplexa 
strategiska problemformuleringar. Två projekt om hamn-
säkerhet och kvalitetsssäkring på skyddsvästar har avslutats 
under året som inneburit publikationer i form av vetenskap-
liga artiklar och projektrapporter. 

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 

mastersnivå samt därifrån till forskarutbildning.
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Forskargruppen Textile Value Chain Management foku-
serar på att utveckla och utvärdera nya strukturer, modeller, 
former och dess underliggande variabler och förutsättningar 
för skapandet av hållbart värde inom textil och modeföre-
tag, industri och för värde för miljön och samhället i stort. 
Resultatet av forskning adderar till befintlig kunskap om 
hur textila värdekedjor till exempel kan bli mer kundorien-
terade, kunskapsbaserade och mer hållbara. Ett stort antal 
vetenskapliga artiklar, konferenspapper samt projektrapporter 
har producerats. Under året har också gruppens ledare blivit 
anlitad som expert vid FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (UNECE). 

Forskargruppen Sustainable Marketing and Consumption 
verkar tvärvetenskapligt och fokuserar på forskning kring 
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar-
het. Inom ramen för denna forskargrupp bedrivs flera projekt 
med hållbarhet och konsumtion som gemensam nämnare.

Forskningen inom textilteknologi sker i fyra forskar-
grupper, Textil materialteknik, Avancerade textilstrukturer, 
Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa och Polymeric 
E-textiles.

Forskargruppen i textil materialteknik inriktar forsk-
ningen på att utveckla mer resurseffektiva processer och 
metoder för textil beredning och bearbetning för funktionella 
och smarta textilier. Några av de viktigare projekten är de 
pågående SusDigiTex Vinnova/ZIM, Erasmus + projekten 
DesTex, Erasmus Mundus SMDTex och DigiFunc samt 
Digital inkjet tryckteknik av fotokromatiska material samt 
funktionella proteiner för smarta textilier och superkritisk 
CO2 för antimikrobiell textil. Därutöver har forskargruppen 
under året avslutat ett antal forskningsprojekt bland annat 
projektet “Bärbara sensorer WearITMed” och Eurofinish 
ScCO2 efterbehandling. Forskargruppen jobbar även med 
additiv tillverkning (3D-printning) för funktionalisering av 
textila material i tre pågående projekt. 

Forskargruppen Avancerade textilstrukturer är inriktad på 
forskning kring textila fibrer, garn och garnstrukturer, kom-
positer, samt nya garntillverkningsmetoder. Forskargruppen 
har under året bland annat deltagit i projektet “Skogens 
tyg” i samarbete med Science Park Borås och Smart Textile 
samt i två projekt med RISE och Swerea IVF avseende 
mekanisk återvinning av textil. Vidare har forskargruppen 
under året påbörjat Åforsk-projektet "Fraction of complex 
Multicomponent textile waste". Forskargruppens kapacitet 
har ökat med hjälp av ny utrustning inriktad mot spinning 
samt framställan av non-woven textil vilket även har bidragit 
till en ökad kapacitet för att bättre kunna möta behovet av 
uppdragsforskning från näringslivet.

Forskargruppen Textilier och bärbara sensorer för P-hälsa 
har under året bland annat deltagit i projekten “Vectorized 
Move” och ”EKG-tröja med integrerade textila elektroder”, 
vilka båda är företagsdrivna projekt finansierade av Vinnova 
via Smart Textiles. Arbetet i projektet “Inerventionsmetoden 
för parkinson” syftar till att utveckla textila elektroder och 
ledare med innovativ intarsiateknik i nära samarbete med 

Textilhögskolans verkstäder. Vidare har forskargruppen 
under 2019 slutfört arbete i projekten ”Smarta textilier för ett 
hållbart arbetsliv”, vilket är ett nationellt projekt som stöds av 
Vinnova genom programmet Challenge Driven Innovation, 
samt ”Design, textilier och hållbar utveckling” med stöd 
från VGR. Forskargruppens internationella samarbeten har 
fortskridit under året.

I forskargruppen Polymeric E-textiles har två nya 
doktorander rekryteras till det omfattande EU-projektet 
“Weafing” med målet att utveckla nya kläder för haptisk 
stimulering innefattande flexibla och bärbara textilmanöv-
rerare och sensorer, inklusive kontrollelektronik, som en ny 
typ av textilbaserad elektronik. Forskargruppen koordinerar 
projektet vilket bedrivs i samarbete med Linköpings univer-
sitet, Université de Cergy-Pontoise och University of Twente. 
Forskningsområdets labbmiljöer har även kompletterats med 
avancerad provningsutrustning för textilprovning, som kan 
användas i såväl undervisning som forskning, och har även 
delvis flyttat till nya lokaler.

Forskargruppen i design arbetar med forskning och 
utveckling 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. 

Projektet, Textil arkitektur, finansierat av Vetenskapsrådet, 
har avslutats med flera intressanta resultat. Projektet är ett 
konstnärligt forskningsprojekt i samarbete med HDK, 
Textilhögskolan och Arkitektur vid Chalmers. Även den 
europeiska forskarskolan ArcInTex ETN som koordinerats 
av Högskolan i Borås, och som syftar till fördjupa koppling-
arna mellan textil, arkitektur och interaktionsdesign för att 
utforskar nya hållbara sätt att leva, har avslutats under året. 
Projektet med ArcInTex ETN avslutades formellt med en 
konferens vid högskolan under året. Fortsatta satsningar inom 
området görs för att fördjupa forskningen vidare i framtida 
projekt.

Ett annat forskningsprojekt som avslutats är Transfash-
ional, ett europeiskt samarbetsprojekt som drivits tillsam-
mans med London College of Fashion, State of Fashion, 
Arnhem och koordinerad av University of Applied Art, 
Vienna. Projektet undersöker hur konst och mode kan svara 
på aktuella sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga 
behov, och ansökningar om nya medel har gjorts. Även pro-
jektet Architectural Convertibles, som undersökt gränslandet 
mellan interaktiv arkitektur och digitala konstverk, och syftat 
till att utveckla nya uttrycksfulla möjligheter för arkitektonisk 
design har avslutats i år genom utställning i november och 
med gott resultat. Vidare har under året två projekt inom 
Responsive Design: Methods for Remanufacturing and Reuse 
of Fashion and Clothing in Volatile Material Flows genom-
förts.

Kompletta akademiska miljöer
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STUDENTENS LÄRANDE I CENTRUM  

Genom att utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning 
bygger vi tillsammans med studenter och samarbetspartners 
kompletta akademiska miljöer. Utbildningen på alla nivåer 
ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt 
som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna 
ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för 
sitt eget lärande. Högskolan i Borås profilarbete har lett 
till att lärosätet i dag bedriver utbildning från grundnivå 
till utbildning på avancerad nivå och har tillstånd att 
utfärda masterexamen inom samtliga kompletta miljöer. 
Utbildningarna utmärks av väl utvecklade kontakter med 
respektive profession och av anknytning till forskning 
inom respektive fält. Lärosätets utbildningar är efterfrågade 
och söktrycket till lärosätets programutbildningar ligger 
på en stabil nivå. Det välutvecklade samarbetet med 
professionerna och ett utbud som domineras av efterfrågade 
programutbildningar medför att studenterna är attraktiva 
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. 

Under 2019 bestod utbildningsutbudet vid Högskolan i 
Borås av 69 programutbildningar och 159 fristående kurser. 
I jämförelse med 2018 innebär det att utbudet av fristående 
kurser ökade med en dryg tredjedel medan antalet program-
utbildningar var på ungefär samma nivå som föregående år. 
Utav dessa programutbildningar var 14 magister- respektive 
elva masterutbildning på avancerad nivå vilket i stort motsva-
rar utbudet från 2018. Redan under fjolåret ökade andelen 
studenter som studerar på fristående kurs och den kraftiga 
ökningen av utbudet av fristående kurser innebar att andelen 
fortsatte öka under 2019. Ökningen av andelen studenter som 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ 
OCH AVANCERAD NIVÅ

läser en fristående kurs innebar att andelen programstudenter 
minskade med tre procentenheter men att andelen program-
studenter fortfarande är i majoritet (86 procent). Även antalet 
studenter vid campus (82 procent) fortsatte minska med två 
procentenheter i förhållande till 2018. En förklaring till de 
förändrade andelarna av program- och campusstudenter är 
en mycket god västsvensk arbetsmarknad. Detta har föranlett 
högskolan att återigen utveckla fristående kurser och erbjuda 
ett utbud som bidrar till kompetensutveckling för yrkes-
verksamma och därmed skapa möjligheter till ett livslångt 
lärande.

Av distansstudenterna läste majoriteten (76 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 ligger på en stabil 
och, relativt andra högskolor, hög nivå under perioden (14 
procent). Detta eftersom ett attraktivt utbud av magister- och 
masterprogram utgör en viktig rekryteringsbas för lärosätets 
forskarutbildningar. 

Sedan 2013 har högskolan i Borås i ett flertal omgångar 
erhållit ett uppdrag från regeringen om en utbyggnad av 

Utbildning enligt regleringsbrev

2019 2018 2017

Nettoomsättning, mnkr 515,0 517,6 493,3

Intäkter av anslag, mnkr 499,9 497,2 474,8

Externa intäkter, mnkr 14,8 19,8 18,2

Verksamhetsutfall, mnkr 0,6 -9,4 -19,7

Antal helårsstudenter 5 894 5 486 5 501

Antal helårsprestationer 4 858 4 603 4 686

Prestationsgrad 82% 84% 85%

Kostnad per helårsstudent, tkr 87 96 93

Kostnad per helårsprestation, tkr 106 114 109

Andel studenter på avancerad nivå 14% 14% 14%

Antal avlagda examina 1 727 1 766 1 645

- andel kvinnor 81% 78% 80%

- andel män 19% 22% 20%
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Dimensionering ingenjörs-, lärar- och vårdutbildningar

2019 2018 2017 2014

Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare HST Examina Nybörjare

Högskoleingenjör 293 719 139 301 706 153 324 713 148 331

Sjuksköterska 258 567 156 260 555 170 253 549 159 262

Specialistsjuksköterska 146 135 124 133 125 148 131 139 120 112

Barnmorskeutbildning 20 20 21 17 25 17 20 26 21 21

Förskolärare 235 616 167 246 593 176 199 639 148 262

Lärare F–3 81 240 45 108 225 56 67 202 41 60

lärar- och vårdutbildningarna. De olika uppdragen från reger-
ingen har resulterat i att andelen studenter inom vård- och 
lärarutbildningarna 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. 

UTBYGGNAD AV SAMHÄLLSVIKTIGA UTBILDNINGAR

I regleringsbrev för 2016 erhöll Högskolan i Borås ytterligare 
nybörjarplatser för en utbyggnad av lärar- och vårdut-
bildningarna. Utbyggnaden avsåg en utökning av antalet 
programnybörjare jämfört med 2014 med undantag för 
sjuksköterskeutbildningen där utbyggnaden kunde ske stegvis 
till och med 2017. Utbygnaden innebar en satsning med 32 
platser på sjuksköterskeutbildningen, 20 platser på specialist-
sjuksköterskeutbildningarna, 8 platser på barnmorskeutbild-
ningen, 35 platser för grundlärare med inriktning mot arbete 
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 samt 30 platser 
för förskollärarutbildningen.

I syfte att svara mot regeringens uppdrag har Högskolan i 
Borås genomfört ett antal olika åtgärder. Inom vårdområdet 
har högskolan kontinuerligt fört en dialog tillsammans med 
vårdverksamheterna i syfte att öka antalet platser i verksam-
hetsförlagd utbildning. Samarbetet med Södra Älvsborgs 
sjukhus och Sjuhärads kommuner har inneburit att nya 
former för studenternas verksamhetsförlagda utbildning har 
utvecklats. Bland annat har ett arbete påbörjats när det gäller 
peer learning (parhandledning). Därutöver har högskolan 
sedan 2018 utvecklat ett högteknologiskt kliniskt tränings-
centrum (KTC). Genom KTC skapas ett komplement till 
verksamhetsförlagd utbildning som ger studenter möjligheter 
att bedriva utbildning i verklighetstrogna miljöer på högsko-
lan. 

Trots genomförda åtgärder har högskolan haft svårt att 
öka antalet platser i den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Bristen på verksamhetsförlagda utbildningsplatser har med-
fört att högskolan, trots efterfrågan från studenterna, inte 
lyckats bygga ut sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen 
enligt regeringens uppdrag utan redovisar en volym där nivån 
för 2014 i stort upprätthållits.  För att klara av att upprätt-
hålla antalet verksamhetsförlagda utbildningsplatser så har 
högskolan under 2019 reviderat hela utbildningsplanen i syfte 

att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Bristen på handledar-
kapacitet och erfarna sjuksköterskor i vårdverksamheterna 
utgör dock en begränsande faktor. 

Start av nya inriktningar och genomförda åtgärder har 
dock medfört att antalet nybörjarplatser inom specialistsjuk-
sköterskeutbildningarna ökat i jämförelse med 2014. Den 
relativt stora ökningen innebär att högskolan inte bara når 
regeringens mål utan att medel även har använts för utbygg-
nad av andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Utbyggnaden 
hade kunnat vara mer omfattande men det ökade antalet 
antagna som inte påbörjar sin utbildning de senaste åren indi-
kerar att diskussionen rörande betald utbildning av arbetsgi-
varen haft betydelse för utbyggnaden av specialistsjuksköter-
skeutbildningen.

För en utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningarna 
enligt regeringens mål har Högskolan i Borås startat upp 
lärarutbildning i Skaraborg och återinfört vårantagning av 
studenter sedan 2018. Trots den ökade kapacitet att anta fler 
studenter som dessa åtgärder medfört har inte högskolan lyck-
ats rekrytera tillräckligt många studenter för en utbyggnad 
av förskollärar- och lärarutbildningarna enligt regeringens 
uppdrag. Den enskilt största anledningen till att Högskolan 
i Borås inte lyckas rekrytera tillräckligt många studenter 
inom förskollärar- och lärarutbildningarna är det nationellt 
vikande söktrycket under perioden. Problematiken förstärks 
ytterligare av en ihållande högkonjunktur i Västsverige som 
medfört att många studenter som är antagna till lärarutbild-
ningen inte påbörjar sin utbildning och att ett ökat antal 
lärarstudenter väljer att inte slutföra sina studier.

Antagningen av nybörjarstudenter till grundlärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans års-
kurs 1–3 har dock varierat under perioden och högskolan har 
nått regeringens mål två av åren under perioden samt redo-
visar en ökning jämfört med 2014 för samtliga år. Avseende 
antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen så 
lyckas inte högskolan öka antalet nybörjarstudenter utan 
redovisar en lägre volym jämfört med 2014 för hela perioden. 
En förklaring till att högskolan inte når regeringens mål för 
utbyggnaden av förskollärarutbildningen beror på att lärosätet 
endast antagit studenter till utbildningen på hösten mellan 
2015-2017 till skillnad från 2014 då lärosätet hade såväl höst- 
som vårintag. Detta får till följd att 2014 inte utgör något 
representativt jämförelseår för Högskolan i Borås avseende 
utbyggnaden, då det antogs fler studenter detta år för att 
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kompensera för de kommande vårintag som uteblev. Vid en 
jämförelse enbart med höstintaget för 2014 har Högskolan i 
Borås antagit fler programnybörjare än regeringens mål för 
utbyggnaden.

De medel som tillförts i samband med regeringens 
utbyggnad av förskollärar- och lärarutbildningarna 2015 har 
Högskolan i Borås till stor del använt för att bygga upp lärar-
kapacitet och starta upp utbildningar i Skaraborg från och 
med 2018. Detta har medfört initiala uppstartskostnader som 
kommer att vara helt finansierade först när utbildningarna är 
fullt utbyggda. Satsningarna i Skaraborg har redan medfört 
att Högskolan i Borås under 2019 nådde målen för antalet 
nybörjarstudenter inom ramen för utbyggnaden av förskol-
lärar- och lärarutbildningar som inleddes 2017 (11 platser på 
vardera förskollärar- och grundlärarutbildningen). Dessutom 
noterar högskolan en ökad efterfrågan för utbildningarna i 
Skaraborg vid antagningen till vårens utbildningar 2020, vil-
ket indikerar att intresset från studenter för att bli lärare ökar.

Utöver satsningarna i Skaraborg har högskolan utvecklat 
nya kurser inom området. Exempelvis har högskolan utvecklat 
en magisterutbildning i litteraturpedagogik som ges från och 
med vårterminen 2019. I dagsläget bedrivs dessutom förskol-
lärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås av tradition 
som campusutbildning vid campus Varberg och i Skaraborg. 
För att attrahera bredare målgrupper och nå nya studenter 
planerar högskolan att under den närmaste tidsperioden fort-
sätta utveckla lärarutbildningar för pedagogiskt verksamma 
och arbetsintegrerat lärande i samarbete med Högskolan Väst, 
samt utveckla utbildningar med ökade inslag av distansun-
dervisning, så kallad Blended Learning . 

På sikt ser högskolan problem med att trygga den egna 
kompetensförsörjningen av akademiskt meriterade medar-
betare inom lärar- och vårdutbildningarna. Den allt starkare 
konkurrenssituationen vid rekrytering av medarbetare, både 
gentemot andra lärosäten men även från professionen, är en 
faktor som på sikt kan få konsekvenser för utbildningarnas 
kvalitet. För att fullt ut ta tillvara på de viktiga satsningar som 
regeringen genomfört på utbildning inom lärar- och vård- 
området är det oerhört viktigt att motsvarande satsningar 
görs på forskning inom dessa områden. De utmaningar som 
vård och skola i dag står inför kräver inte bara formellt behö-
riga medarbetare, utan medarbetare som i sina utbildningar 
får ta del av de senaste forskningsrönen och även erbjuda dem 
aktiv träning i det kritiska och vetenskapliga förhållnings- 
och arbetssätt som studenternas kommande professionsutö-
vande fordrar. En förstärkning av forskningsanknytningen av 
vård- och lärarutbildning ter sig därför nödvändig för alla de 
lärosäten som bedriver utbildning inom nämnda områden.

KONSTNÄRLIG UTBILDNING 

Vid Högskolan i Borås finns tre program på grund- och avan-
cerad nivå som ger konstnärlig examen, kandidatutbildningen 
i textildesign, kandidatutbildningen i modedesign och mas-
terutbildningen i mode- och textildesign. 2019 var det totala 
antalet programstudenter 115 varav 27 var masterstudenter. 
Under året utfärdades examen för 22 studenter på kandidat-
nivå samt tio på masternivå. Sedan 2017 ges de två kandi-

datutbildningarna i textil- och modedesign på engelska och 
de är de enda kandidatutbildningarna vid Högskolan i Borås 
som är öppna för internationella sökande. Inför antagningen 
2019 förenklades ansökningsförfarandet så att det gick att 
ansöka med en digital portfolio, något som har utvecklats och 
prövats för masterutbildningen under ett antal år. 

Ansökan till utbildningarna på konstnärlig grund vid 
Högskolan i Borås sker med inskickade arbetsprover, samt 
provdag i Borås där alla sökanden intervjuvas. Sökande till 
masterprogrammet formulerar även ett ansökningsprojekt 
som ligger till grund för de individuella designprojekt de 
sedan utvecklar under sin tvååriga masterutbildning, projekt 
ofta kopplade till specifika textila tekniker och därmed verk-
städer och labb. På de tre utbildningarna har alla studenter ett 
nära samarbete med tekniker i verkstäder och erhåller enskild 
designhandledning i projektkurser. 

Resultatet av studenternas individuella examensarbeten 
visas upp på examensutställningen EXIT i slutet av utbild-
ningen. Under 2019 har alla avgångsstudenter även ställt 
ut och visat sina arbeten på bland annat Möbelmässan i 
Stockholm, Stockholms Auktionsverk, London Fashion Week 
och Dutch Design Week i Eindhoven med gott bemötande av 
recensenter. Studenternas arbeten behandlar ofta samtida frå-
gor utifrån textil och mode, och flertalet arbeten rör hållbar 
utveckling och normfrågor. 

Under året har de högre seminarierna 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 professionen 
såväl som från andra lärosäten håller seminarier inom konst 
och design. Varannan vecka är seminarierna öppna för övriga 
studenter och sektioner såväl som för allmänheten. Varannan 
vecka sker ett mindre mer forskningsfokuserat seminarium 
för kollegiet, forskarstuderande och masterstudenter i design.  

Av central betydelse för kvaliteten på designutbild-
ningarna är tillgång till verkstäder och etablerade nätverk. 
Designstudenterna vid Högskolan i Borås har tillgång till de 
textila verkstäder och labb som finns vid lärosätet, verk-
städer som i ett europeiskt perspektiv blir allt mer unika. 
Detta är också en av anledningarna att utländska studenter 
söker sig till utbildningarna. Inom det konstnärliga områ-
det 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 2019 har 
utbildningarna gästats av forskare från bland annat. Faculty 
of Fine Arts, Complutense University of Madrid, Faculty 
of Architecture, UDK Berlin, Politechnico di Milano and 
RMIT Melbourne. Masterstudenter har genom ArcInTex och 
Education4Fashion-Tech haft möjlighet att besöka konferen-
ser och workshoppar.
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EFTERFRÅGAN OCH SÖKTRYCK 

Högskolan i Borås målsättning är att genom verksamhet-
ens kvalitet och innehåll tillsammans med erbjudandet om 
en samlad och rik studiesocial miljö vara ett attraktivt och 
eftersökt lärosäte för nationella och internationella sökande 
studenter. Sett till studentgruppen som helhet dominerar 
studenter från Västra Götalandsregionen. Inom framför allt 
profilområdena, Textilhögskolan samt Bibliotekshögskolan, 
är högskolan nationellt rekryterande. Att högskolans utbild-
ningsutbud svarar mot studenters intresse visar sig genom att 
Högskolan i Borås i jämförelse med andra lärosäten över tid 
kan redovisa ett kontinuerligt starkt söktryck, framför allt till 
högskolans programutbildningar.

Under 2019 vände trenden med färre sökande till högre 
utbildning och antalet sökande ökade i ett nationellt per-
spektiv. Samtidigt fortsatte antalet studenter som antogs vid 
landets lärosäten att öka för tredje året i rad.  Efter flera år med 
vikande söktryck till lärarutbildningarna innebar den natio-
nella trenden att antalet sökande ökade under året och även till 
sjuksköterskeutbildningen ökade antalet sökande efter några 
år med minskat söktryck. 

I motsats till den nationella trenden minskade antalet 
sökande och antalet förstahandssökande till såväl program 
som fristående kurs vid Högskolan i Borås under 2019. När 
det gäller förstahandssökande är minskningen marginell och 
över tid ligger antalet förstahandssökande på en jämn nivå. 
En förklaring till att Högskolan i Borås under de senaste åren 
sett ett minskat antal sökande är rådande högkonjunktur. 
Arbetslösheten i Västra Götalands län har minskat samman-
hängande 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 efterfrågan på 
arbetskraft ökat. Den relativt goda arbetsmarknaden i regio-
nen har även resulterat i att högskolan sedan flera år noterar en 
trend där en allt större andel antagna studenter inte påbörjar 
sin valda utbildning. 

I jämförelse med 2018 antogs dock fler studenter på 
fristående kurs vilket medförde att det totala antalet antagna 
ökade under 2019.  Situationen ser dock väldigt olika ut för 
högskolans olika utbildningar och även om fler studenter 
antogs jämfört med föregående år skulle ett högre söktryck 
vara önskvärt inom framför allt lärarutbildningarna och 
teknikområdet. Exempelsvis innebär söktrycket till lärarut-
bildningarna att högskolan, trots kapacitet att anta fler, haft 
problem med att öka antalet studenter enligt regeringens upp-
drag. För merparten av lärosätets utbildningar har det generellt 
sett goda söktrycket inneburit att högskolan antagit studenter 
i enlighet med planerad volym. Den fortsatt stabila efterfrågan 
på Högskolan i Borås programutbildningar befäster därmed 
högskolans position som ett attraktivt och eftersökt lärosäte 
för regionala, nationella och internationella studenter.

EXAMINA 

Högskolan i Borås utbildningsutbud, som framför allt består 
av programutbildningar som leder till examen på grundnivå 
och avancerad nivå, har medfört att högskolan, i förhållande 
till samtliga högskolor och nya universitet, intar en stabil 
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Avlagda examina grundnivå

2019 2018 2017

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Högskoleexamen 24 7 22 18 24 15

Kandidatexamen 485 119 487 135 507 123

Konstnärlig  
kandidatexamen

 
21

 
1

 
21

 
1

 
18

 
1

Högskole- 
ingenjörsexamen

 
61

 
78

 
77

 
76

 
77

 
71

Sjuksköterske- 
examen

 
144

 
12

 
145

 
25

 
143

 
16

Lärarexamen 173 13 179 9 156 13

Summa examina 
grundnivå

 
908

 
230

 
931

 
264

 
925

 
239

Avlagda examina avancerad nivå

2019 2018 2017

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Magisterexamen 190 26 172 46 138 35

Masterexamen 57 21 46 17 43 14

Konstnärlig  
masterexamen

 
8

 
2

 
10

 
0

 
7

 
0

Specialist- 
sjuksköterske- 
examen

 
 

110

 
 

14

 
 

112

 
 

36

 
 

93

 
 

27

Barnmorske- 
examen

 
21

 
0

 
17

 
0

 
21

 
0

Civilekonom- 
examen

 
33

 
29

 
41

 
14

 
37

 
17

Lärarexamen 64 14 51 9 44 5

Summa examina  
avancerad nivå

 
483

 
106

 
449

 
122

 
383

 
98

PRESTATIONER  

Den starka högkonjunkturen i Västsverige har inneburit 
att Högskolan i Borås under en treårsperiod har redovisat 
en minskad utbildningsvolym. Under samma period har 
högskolan erhållit ett utökat uppdrag från regeringen 
inom vård- och lärarutbildningarna. 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 högskolans planerade 
utbyggnad. I kombination med högkonjunkturen 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.  Den 
minskade utbildningsvolymen innebar dock att resterande 
överprestation användes under 2018 och att Högskolan i 
Borås hade en betydande utmaning i att anta och behålla 
tillräckligt antal studenter för att nå takbeloppet 2019

Därför är det glädjande att Högskolan i Borås under 2019 
lyckades vända den negativa trenden och redovisa en ökning 
av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Genom 
upprullning och start av nya utbildningar och ett utökat 
utbud av fristående kurs ökade antalet helårsstudenter till 5 
894, vilket motsvarar en ökning med drygt 400 (7 procent). 
Ökningen av antalet helårsstudenter resulterade även i att 
antalet helårsprestationer ökade till 4 858 (4 603). Eftersom 
nästan hälften av ökningen av antalet helårsstudenter var 
utbildningar på fristående kurs, där prestationsgraden är 
lägre än på program, minskade prestationsgraden med 
1,5 procentenheter till 82 procent jämfört med 2018.

Ökningen av antalet helårsstudenter och helårs-
prestationer resulterar i att Högskolan i Borås redovisar ett 
utfall av antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 
2019 som motsvarar en ersättning på 501 921 tkr inklusive 
decemberprestation för 2018 (1 613 tkr).  I jämförelse med 
2018 innebär det ett förbättrat ekonomiskt utfall med 
37 348 tkr. Trots det förbättrade utfallet når inte högskolan 
regeringens ramanslag för grundutbildning och utbildning 

Avlagda examina 

2019 2018 2017

Generella examina grundnivå 635 662 669

Konstnärlig examen på grundnivå 22 22 19

Yrkesexamina på grundnivå 481 511 476

Summa examina grundnivå 1 138 1 195 1 164

Generella examina avancerad nivå 294 281 230

Konstnärlig masterexamen 10 10 7

Yrkesexamina på avancerad nivå 285 280 251

Summa examina avancerad nivå 589 571 481

Totalt antal examina 1 727 1 766 1 645

topplacering avseende antalet utfärdade examina. Sedan möj-
ligheten att erhålla såväl kandidat- som yrkesexamen på hög-
skoleingenjörs- och lärarutbildningarna upphörde har antalet 
examina minskat vid högskolan. Minskningen har framför 
allt skett av antalet examina på grundnivå medan antalet 
examina på avancerad nivå ökade för varje år under perioden 
2016–2018. I jämförelse med 2018 innebär det ett förbättrat 
ekonomiskt utfall med 37 348 tkr. Att antalet examina på 
avancerad nivå och att antalet lärarexamina på avancerad 
nivå ökar är speciellt glädjande eftersom högskolan har ett 
uppdrag att öka antalet studenter inom lärarutbildningarna 
samtidigt som utbildningarna på avancerad nivå utgör en 
viktig rekryteringsbas till Högskolan i Borås utbildningar på 
forskarnivå. På såväl grundnivå som avancerad nivå speglar 
andelen kvinnliga studenter som avlagt examen högskolans 
totala studentpopulation.



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2019 — 47

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

på avancerad nivå (takbeloppet) på 509 283 tkr för 2019. När 
Högskolan i Borås vid årets slut inte når takbeloppet uppstår 
anslagssparande (outnyttjat takbelopp) uppgående till de 
anslagsmedel som inte har utnyttjats. För 2019 motsvarar 
detta 7 362 tkr vilket minskar högskolans anslagstilldelning 
med motsvarande belopp. Samtidigt innebär utfallet för 
2019 ett större underskott i förhållande till takbeloppet än 
föregående år. Att högskolan redovisar ett större underskott 
än 2018 beror på att högskolan under fjolåret använde 
resterande överproduktion på 34 784 tkr men ändå 
redovisade ett underskott på 2 091 tkr. Underskottet för 2019 
innebär att högskolans aggregerade anslagssparande ökade 
till 9 453 tkr. Anslagssparandet kan uppgå till 10 procent 
av takbeloppet och kan beskrivas som ett villkorat lån som 
kan användas de år högskolan redovisar en överproduktion. 

100

80

60

40

20

0

2019 2018 2017

Kvinnor Män

73%74%73%

27%26%27%

Könsfördelning studenter totalt (%)

KVALITETSFÖRSTÄRKANDE ÅTGÄRDER  

För att öka kvaliteten inom vissa utbildningar höjdes 
ersättningsbeloppen för utbildningsområdena humaniora, 
teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och 
verksamhetsförlagd 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 utbildningarna inom områdena 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap, innebär 
kvalitetsförstärkningen framför allt att behovet av 
omprioriteringar inom högskolan minskat. Inom 
lärarutbildningarna har kvalitetsförstärkningen under 
2019 bestått av implementeringen av den åtgärdsplan 
som tidigare genomförd självvärdering resulterat 
i, samt att en särskild satsning på löner till lärare 
verksamma inom lärarutbildningarna, med syftet att öka 
attraktiviteten för denna yrkeskår, har genomförts. 

JÄMSTÄLLDHET 

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 punk- 
insatser genomförts, men på den aggregerade nivån kan hög-

Utveckling av den anslagsfinansierade utbildningen (belopp i tkr)

2019 2018 2017

Antal helårsstudenter 5 894 5 486 5 501

Antal helårsprestationer 4 858 4 603 4 686

Prestationsgrad 82% 84% 85%

Ersättningstak (tkr) 509 283 501 449 476 847

Över-/underprestation (tkr) –7 362 –36 875 –11 146

Sparade prestationer (tkr) 0 0 34 784

Anslagssparande (tkr) 9 453 2 091 0

408
ÖKNING AV ANTALET HELÅRSSTUDENTER 

2019 JÄMFÖRT MED 2018
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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 på 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. 

AVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER

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. Därutöver 
har utbildning för avgiftsskyldiga studenter medfört en 
utökad administrativ hantering framför allt runt antagning, 
betalning och utbildningsstöd. Områden där dessa studen-
ter är relativt resurskrävande i relation till gruppens storlek. 
Under 2019 ökade antalet studieavgiftsskyldiga studenter 
vid Högskolan i Borås till 81 (71). Av dessa studenter bedrev 
merparten studier på avancerad nivå (95 procent). Av dessa 
finansierade 17 studenter sina avgifter helt eller delvis genom 
stipendier vilket är i stort sett oförändrat jämfört med tidigare 
år. Högskolan i Borås har inte antagit några avgiftsskyldiga 
studenter genom en separat antagning.

Sedan studieavgifter infördes för tredjelandsstudenter har 
Högskolan i Borås visat en stabil ökning av antalet utresande 
inom bilaterala avtal. Detta har medfört att Högskolan i 
Borås alltid haft fler ut- än inresande studenter som deltagit i 
utbildning inom bilaterala avtal. För 2019 redovisar högsko-
lan 75 utresande och 52 inresande studenter inom ramen för 
bilaterala avtal. Jämfört med 2018 minskade antalet utresande 
men i jämförelse med tidigare år visar högskolan en kontinu-
erlig ökning över tid. Antalet inresande studenter har legat på 
en relativt stabil nivå sedan avgifter infördes och utfallet 2019 
innebär att högskolan fortfarande har fler ut- än inresande 
studenter inom bilaterala avtal.

Migrationsverket bjuder numera in alla lärosäten till årligt 
möte för informationsutbyte och diskussioner, vilket ska 
vara ett steg i att stärka samarbetet myndigheterna emellan. 
Högskolan noterar dock att det finns brister i informations-
flödet som påverkar enskilda studerande negativt. Högskolan 
prioriterar inkommande epost från migrationsverket i syfte 
att underlätta processen.

Uppdragsutbildning

2019 2018 2017

Nettoomsättning, mnkr 51,9 15,9 10,8

Externa intäkter, mnkr 51,9 15,9 10,8

Verksamhetsutfall, mnkr –0,9 –1,3 –2,8

Antal helårsstudenter 177 93 120

Antal helårsprestationer 143 75 82

Prestationsgrad 80% 81% 68%

Kostnad per helårsstudent, tkr 298 185 113

Kostnad per 
helårsprestation, tkr 369 229 165

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

2019 2018 2017

Nettoomsättning, mnkr 3,9 4,3 4,2

Verksamhetsutfall, mnkr 0,2 0,7 1,3

Antal studenter 81 71 81

– andel kvinnor 37% 30% 28%

– andel män 63% 70% 72%

Stipendiater 17 16 17

– varav egna 12 14 15

– varav SI 5 2 2

Helårsstudenter 36 35 38

Helårsprestationer 26 30 29

Prestationsgrad 72% 84% 76%

Andel studenter på avancerad nivå 95% 99% 99%

Kostnad per helårsstudent, tkr 103 101 78

Kostnad per helårsprestation, tkr 143 117 102

144
STUDENTER ANTOGS TILL 

POLISUTBILDNINGEN SÅVÄL HÖST SOM VÅR.
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UPPDRAGSUTBILDNING  

För att erbjuda vidareutbildning till redan yrkesverksamma 
erbjuder Högskolan i Borås uppdragsutbildningar inom samt-
liga områden och utbildningarna ges både i form av poäng- 
givande 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. Av tradition har merparten av högskolans 
uppdragsutbildning skett inom såväl poänggivande som 
icke-poänggivande inom lärar- och vårdutbildningarna. 
Sedan vårterminen 2019 bedriver Högskolan i Borås utbild-
ning till polis på uppdrag av Polismyndigheten. 

Polisutbildningen är Högskolan i Borås största uppdrags-
utbildning och ges på såväl campus som distans. På utbild-
ningen antogs 144 studenter till vårterminen och lika många 
till höstterminen. Utav dessa studenter studerade häften på 
campus och hälften på distans. Intresset för att läsa polis-
utbildning vid Högskolan i Borås var stort och alla platser 
fylldes både inför vårterminens och höstterminens start. 
Utbildningen till polis är fortfarande under uppbyggnad och 
fullt utbyggd kommer utbildningen att omfatta 576 studenter.

Under 2019 erhåller studenterna högskolepoäng för de 
kurser och ämnen som högskolan har examensrättigheter i. 
Högskolan arbetar med att inrätta huvudområdet polisiärt 
arbete för att möjliggöra för studenterna att erhålla en hög- 
skoleexamen om 120 högskolepoäng när de är färdiga med sin 
utbildning. Under 2019 erhöll studenterna högskolepoäng i 
ämnena juridik, medicin, samhällsvetenskap och vårdveten-
skap om totalt 112 helårsstudenter och 97 helårsprestationer. 
Övriga kurser klassas som ”övriga områden” i avvaktan på 
examensrättigheter i polisiärt arbete och motsvarar under 
2019 88 helårsstudenter och 56 helårsprestationer."

Uppdraget från Polismyndigheten innebar att omsätt-
ningen ökade kraftigt inom uppdragsutbildningarna jämfört 

med 2018. Totalt ökade intäkterna till 51 880 tkr vilket 
motsvarar en ökning med 36 104 tkr (226 procent) i relation 
till fjolåret. Av ökningen kom 42 515 tkr från utbildningen 
till polis vilket innebär att intäkterna från lärarutbildningarna 
minskade. Anledningen till minskningen är att utbildning-
arna 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.  

Som resultat av de minskade uppdragen från Skolverket 
minskar även antalet helårsstudenter och helårsprestationer 
inom lärarutbildningarna under 2019. Det innebär att 
ökningen inom den poänggivande uppdragsutbildningen 
skett inom polisutbildningen.  Årets ökning inom den icke 
poänggivande utbildningen i kombination med en färre 
antal studenter medförde att kostnaden per helårsstudent och 
helårsprestation inom uppdragsutbildningen ökade jämfört 
med 2018.

Under året har högskolan haft utvecklingskostnader 
för bland annat kliniskt träningscentrum inom vårdutbild-
ningarna, polisutbildning samt kostnader för utveckling av 
uppdragsutbildningarna inom lärarutbildningarna. Detta har 
inneburit att högskolan redovisar ett negativt verksamhets- 
utfall på 867 tkr för 2019 vilket medför att det ackumule-
rade överskottet inom verksamheten minskar till 5 622 tkr. 
Trots det negativa verksamhetsutfallet innebär den minskade 
omsättningen att högskolans ackumulerade överskott inom 
uppdragsutbildningen precis överstiger tio procent av den 
avgiftsbelagda verksamheten. Detta innebär att Högskolan i 
Borås även fortsättningsvis kommer använda det ackumule-
rade överskottet för investeringar inom verksamhetsområdet i 
syfte att skapa förutsättningar för att uppdragsutbildningarna 
ska växa under de närmsta åren.
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 499 873 497 231 474 788

Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 62 429 27 424 22 204

Intäkter av bidrag 4 230 8 222 6 729

Finansiella intäkter 351 608 378

Summa verksamhetens intäkter 566 883 533 485 504 099

 
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –383 261 –373 832 –357 771

Kostnader för lokaler –81 550 –79 264 –74 312

Övriga driftkostnader –82 807 –71 508 –76 336

Finansiella kostnader –404 –651 –559

Avskrivningar och nedskrivningar –20 287 –18 978 –17 462

Summa verksamhetens kostnader –568 309 –544 233 –526 440

Verksamhetsutfall –1 426 –10 748 –22 341

 
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultat från andelar i dotter- 
företag och intresseföretag

 
1 194

 
171

 
–129

Summa resultat från andelar i 
dotterföretag och intresseföretag

 
1 194

 
171

 
–129

 
Transfereringar

Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag

 
2 048

 
2 057

 
2 059

Medel som erhållits från myndig-
heter för finansiering av bidrag

 
5 605

 
5 038

 
3 660

Övriga erhållna medel för  
finansiering av bidrag

 
199

 
150

 
207

Lämnade bidrag –7 852 –7 245 –5 926

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring –232 –10 577 –22 470

RESURSER OCH FINANSIERING  

Högskolan i Borås verksamhet inom utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå finansieras med statliga anslag och 
medel från externa finansiärer. Anslagsintäkterna fördelas 
av regeringen i regleringsbrev i form av ett ersättningstak, så 
kallat takbelopp, medan de externa intäkterna i huvudsak 
erhålls för uppdragsutbildning. Takbeloppet avräknas mot 
antagna studenter och deras prestationer. I regleringsbrev för 
2019 tilldelades Högskolan i Borås ett takbelopp på 509 283 
tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ökningen 
är en följd av regeringens satsning på utbyggnad av lärar- och 
vårdutbildningarna samt den generella satsningen på ut- 
byggnad av högre utbildning. 

För 2019 redovisar Högskolan i Borås en ökning av 
antalet helårsstudenter och helårsprestationer som motsvarar 
en ersättning på 501 921 tkr inklusive decemberprestation 
för 2018 (1 613 tkr). I jämförelse med 2018 innebär det ett 
förbättrat ekonomiskt utfall med 37 348 tkr men att lärosätet 
inte når takbeloppet. I kombination med att 2 048 tkr av 
anslaget för utbildning vidareförmedlades till Studentkåren i 
Borås, samt olika samarbetspartners, innebär det att intäkterna 
av anslaget för utbildning uppgick till 499 873 tkr för 2019. I 
jämförelse med 2018 motsvarar det en ökning med 2 642 tkr 
samt att anslagssparande ökar med 7 362 tkr till totalt 9 453 tkr. 

De externa intäkterna, avgifter och bidrag, uppgick till 66 
659 tkr för 2019, vilket motsvarade en ökning med 31 013 tkr 
(87 procent) jämfört med föregående år. Ökningen av de 
externa intäkterna är i huvudsak kopplade till uppdrags-
utbildningen till polis och innebär att den externt 
finansierade andelen av utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå ökade till 12 procent, en ökning med fem 
procentenhet jämfört med 2018. Andelen anslagsmedel 
som använts för att samfinansiera den bidragsfinansierade 
verksamheten minskade till 1 162 för 2019, vilket motsvarade 
0,2 procent av den totala externa finansieringen.

Jämfört med 2018 ökade kostnaderna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå med 24 076 tkr (fyra procent). 
Ökningen är i stort hänförbar till ökade kostnader kopplade 
till uppdragsutbildningen till polis vilket innebär att kost- 
naderna för den anslagsfinansierade utbildningen minskade 
med 11 360 tkr. De minskade kostnaderna för den anslags- 
finansierade utbildningen och ökningen av utbildningsvolymen 
får till följd att kostnaden för såväl antalet helårsstudenter 
som helårsprestationer minskar jämfört med 2018.

Sammantaget medför ovanstående att Högskolan i 
Borås redovisar en negativ kapitalförändring om 232 tkr 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019.
Underskotten inom verksamhetsområdet som skett under 
perioden beror på att högskolan sedan 2014 redovisar 
forskning som sker i syfte att säkerställa utbildningarnas 
forskningsanknytning som utbildning. Eftersom kostnaderna  
ör 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 184 934 tkr vid 2019 
års utgång.
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Fortsatt stort intresse för 

polisutbildningen i Borås. Ända 

sedan starten januari 2019 har 

samtliga utbildningsplatser fyllts.
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Tillsammans med studenter och samarbetspartners bygger 
vi kompletta akademiska miljöer. Högskolans forsknings-
verksamhet bedrivs idag inom sex prioriterade områden; 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, 
Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning 
och mode. Varje forskningsområde ska vara nationellt starkt 
och ha internationellt framgångsrika lärar- och forskar-
grupperingar. Hög vetenskaplig och konstnärlig nivå är en 
självklarhet och verksamheten präglas av ett gränsöverskri-
dande arbets- och förhållningssätt. Inom samtliga områden 
strävar högskolan efter att erbjuda utbildning från grundnivå 
till forskarstudier. Profileringen har resulterat i att Högskolan 
i Borås efter granskning av Universitetskanslersämbetet 
har tillstånd att examinera på forskarnivå inom fyra av 
dessa områden; Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Resursåtervinning, Textil och mode samt Människan i 
vården. 

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.

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 

FORSKNING OCH UTBILDNING  
PÅ FORSKARNIVÅ
Högskolan i Borås bedriver sin verksamhet med den tydliga målbilden att sträva mot universitetskvaliteter och univer-

sitetsstatus. Under de senaste drygt tio åren har ett systematiskt profilerings- och utvecklingsarbete bedrivits. Enligt 

högskolans visionsdokument har lärosätet ambitionen att öka andelen forskning i förhållande till en växande utbildning. 

Målet är att forskning och utbildning på forskarnivå ska utgöra 40 procent av högskolans verksamhet. 

Forskning och utbildning på forskarnivå

2019 2018 2017

Nettoomsättning, mnkr 183,7 166,7 166,6

Intäkter av anslag, mnkr 80,1 74,3 67,2

Externa intäkter, mnkr 103,5 92,3 99,4

 – varav uppdragsforskning, mnkr 4,0 3,8 8,6

Verksamhetsutfall, mnkr 0,7 7,9 21,7

Antal personer i forskarutbildning 114 119 119

– varav andel kvinnor 66% 63% 64%

– varav andel män 34% 37% 36%

Antal egna doktorander 91 88 93

– varav andel kvinnor 65% 65% 65%

– varav andel män 35% 35% 35%

Antal publikationer 427 411 462

Antal refereegranskade publikationer1 320 294 268

Kostnad per refereegranskad publ, tkr1 572 540 541

Kostnad per forskarstudent, tkr 484 471 479

Antal disputationer 14 19 8

– varav andel kvinnor 64% 53% 75%

– varav andel män 36% 47% 25%

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

Målsättningen har lett till att andelen forskning i relation till 
utbildning vid utgången av 2019 uppgår till 24,4 procent.  
Andelen motsvarar en ökning med 2,1 procentenheter i 
jämförelse med 2015 när Högskolan i Borås vision och 
mål arbetades fram. Att högskolans profileringsarbete varit 
framgångsrikt bekräftas av att resurserna för forskning och 
forskarutbildning mer än fördubblats under den senaste tioår-
sperioden och att andelen externt finansierad forskning sedan 
ett flertal år överstiger den anslagsfinansierade forsknings-
verksamheten. 
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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. 

Högskolan i Borås ambition är att även fortsatt kunna till-
handahålla utbildning på forskarnivå inom de två prioriterade 
områden där högskolan saknar egna examenstillstånd genom 
upprättade strategiska samarbeten med andra lärosäten. Ett 
exempel på ett sådant samarbete är den KK-finansierade 
forskarskolan Industrial Graduate School in Digital Retailing 
(INSiDR) som ett samarbete mellan Högskolan i Borås, 
Jönköping University, Högskolan i Skövde och näringslivet. 
Doktoranderna inskrivna vid forskarskolan är finansierade via 
olika företag. 

FORSKARUTBILDNING

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

• biblioteks- och informationsvetenskap med forskarut- 
bildningsämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, 

• Människan i vården med forskarutbildningsämnet  
vårdvetenskap, 

• resursåtervinning med forskarutbildningsämnet 
Resursåtervinning

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

För de båda områdena Resursåtervinning och Textil och 
mode bedrivs forskarutbildningen inom ramen för forskar-
skolor. Högskolan har totalt 91 antagna och aktiva doktoran-
der inom ramen för dessa sex forskarutbildningar. Ytterligare 
23 forskarstuderande är antagna vid partnerlärosäten. Detta 
gör att det totala antalet forskarstuderande uppgår till 114 
individer under 2019. 

Under 2019 antogs totalt 15 doktorander till någon av 
högskolans forskarutbildningar.  

Under 2019 har totalt 11 doktorander framgångsrikt för-
svarat sina avhandlingar vid Högskolan i Borås. Sammantaget 
gör detta att totalt 67 disputationer har ägt rum sedan de för-
sta tillstånden erhölls 2010. Under samma tidsperiod har även 
47 disputationer har skett i samverkan med andra lärosäten, 
varav tre av de externt antagna doktoranderna har disputerat 
under 2019.

Antalet utfärdade doktorsexamina under året uppgår till 
tio och antalet licentiatexamina till två. 

Av högskolans 91 antagna doktorander innehar 57 procent 
av dessa en doktorandanställning vid lärosätet, 21 procent 
utgörs av samverkansdoktorander och 15 procent bedriver 

forskarstudierna inom ramen för annan anställning inom 
högskolesektorn.

Högskolan bedriver landets största forsknings- och utbild-
ningsverksamhet i Biblioteks- och informationsvetenskap och 
har en stark position i såväl EU-länder som övriga världen. 
Utbildningen fokuserar på såväl biblioteks- och information- 
stjänster som hur individer, verksamheter eller organisa-
tioner söker, använder och får tillgång till information. 
Förutsättningarna studeras på såväl mikro- som makronivå 
och innefattar också kulturpolitiska och informationspoli-
tiska aspekter. 

Den vårdvetenskapliga forskning som bedrivs vid 
Högskolan i Borås har resulterat i en gedigen kunskaps-
bas 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. 
Ett särskilt styrkeområde är den prehospitala forskningen där 
högskolan utgör den ledande nationella miljön inom området. 
En hög grad av samverkan inom området finns med Västra 
Götalandsregionen (VGR) samt med flera andra lärosäten 
både nationellt och internationellt. 

Högskolan i Borås är nationellt unik genom att ha skapat 
en forskningsmiljö med ett tydligt fokus inom resursåter- 
vinning och hållbar utveckling. Forskningsmiljön är flerve-
tenskaplig med flertalet inriktningar. Forskarskolan inom 
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. Forskningen inom 
Resursåtervinning syftar till att främja utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. 

Forskarutbildningen inom textil materialteknik är multi-
disciplinär 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 textilt management är ett flerveten-
skapligt ämne och hämtar sin kunskapsbas från områden 
som företagsekonomi, sociologi och industriell ekonomi, och 
ämnen inom dessa som adresserar fenomen som är ange-
lägna för textilindustrin. Inom textilt management studeras 
fenomen som, i vid betydelse, kan kopplas till en eller flera 
delar av den textila värdekedjan. Ämnen som management, 
logistik, marknadsföring och konsumentbeteende kan utgöra 
teoretisk utgångspunkt för studier av social och miljömässig 
hållbarhet, material- och produktutveckling och entreprenör-
skap inom det textila fältet. 

Forskning och utbildning på forskarnivå
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Högskolan är ett av fyra svenska lärosäten som har 
tillstånd att bedriva konstnärlig forskarutbildning. I forska-
rutbildning Textil- och modedesign ligger fokus på att, såväl 
teoretiskt som praktiskt, fördjupa förståelsen för samspelet 
mellan analys och syntes i designprocessen som grundval för 
utveckling av designmetodik, designtekniker och design-
program och förutsätter en praktikbaserad ansats; för design 
genom design. Inom ramen för den konstärliga forskarutbild-
ningen koordineras också en internationell forskarskola i form 
av ett så kallat European Training Network. Programmet är 
ett av de mest konkurrensutsatta inom Marie Skłodowska-
Curie Actions och ger doktorander från olika länder och 
discipliner möjlighet att genomgå en unik tvärdisciplinär 
forskarutbildning. Projektet har varit under avslutning 2019 
vilket vid Högskolan i Borås inneburit en genomförd disputa-
tion 2019 och två planerade under 2020.

UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGARNA

Högskolan i Borås konstnärliga forskarutbildning gran-
skades under 2018–2019 inom ramen för Universitets-
kanslersämbetets granskning av alla forskarutbildningar 
inom design. Utbildningen erhöll omdömet ”Hög kvalitet” 
och särskilt pekades utbildningens internationella miljö samt 
antalet seniora forkares medverkan i utbildningen samt den 
avancerade miljön med maskinpark och studios ut. Även 
forskarutbildningen i textil materialteknik som granskades 
under 2017–2018 har under året fått omdömet ”Hög kvalitet” 
efter det att högskolan fått återrapporera hur man hanterat de 
brister som framkom vid det första granskningstillfället. 

Högskolan har även under året genomfört sin första 
doktorandundersökning, Doktorandbarometern 2019. Syftet 
med doktorandbarometern är att ge samtliga forskarstude-
rande möjlighet att lämna sina synpunkter på forskarutbild-
ningen. Enkätundersökningen skickades ut i juni och fick 
en svarsfrekvens på strax över 50 procent. Resultatet visar att 
doktoranderna generellt sett är nöjda med sin forskarutbild-
ning och det stöd de får. Det är dock tydligt att högskolan 
mer aktivt måste arbeta med att förbättra doktorandernas 
arbets- och studiemiljö då de i högre grad än övriga medar-
betare drabbas av arbetsrelaterad utmattning. Majoriteten av 
doktoranderna säger sig också vilja fortsätta med en karriär 
som forskare och kan då tänka sig Högskolan i Borås som 
framtida arbetsgivare. 

FORSKARUTBILDNING INOM DET KONSTNÄRLIGA OMRÅDET

Sedan ett flertal år bedriver Högskolan i Borås inom ramen 
för den konstnärliga miljön utbildning på forskarnivå. Hög- 
skolan 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 2019 uppgick verksamheten 
till 13 doktorander. Under 2019 disputerade ytterligare en 
doktorand vilket innebär att totalt elva personer examinerats 
från den konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan 

i Borås. Av dessa är åtta idag anställda på olika lärosäten i 
Norden, varav en postdoc, fem lektorer och två professorer, 
en driver ett eget företag baserat på avhandlingsarbetet och 
två är anställda på större företag. Ett ytterligare bevis för 
att den konstnärliga verksamheten håller hög kvalitet är att 
Högskolan i Borås koordinerat en internationell forskarskola 
i form av ett så kallat European Training Network. Genom 
ett av de mest konkurrensutsatta programmen inom Marie 
Skłodowska-Curie Actions har 15 doktorander från olika 
länder och discipliner gets möjlighet att genomgå forskarut-
bildning. 

Alla forskarutbildningar inom design i Sverige granska-
des under 2018–2019 av Universitetskanslersämbetet och 
den konstnärliga forskarutbildningen vid Högskolan i Borås 
fick omdömet hög kvalitet där särskilt miljöns samsyn av 
utbildningens inriktning och genomförande med hög senior 
närvaro och internationellt och nationellt forskningsutbyte 
samt den avancerade miljön med maskinpark och studios 
pekades ut som styrkeområden. En ny kursstruktur har på 
sistone även implementerats inom forskarutbildningen i linje 
med påpekade svagheter samt av miljön själv påtalade brister.

HANDLEDARE

För att vara huvudhandledare för forskarstuderande ställs 
krav på docentkompetens, vilket också regleras i de olika avtal 
för forskarutbildning som Högskolan i Borås har med bland 
annat Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet.

Handledarkompetens innehas av professorer och docenter 
som genomfört en handledarutbildning med erfarenhet från 
doktorandhandledning. Oftast kombineras handledarskapet 
genom att huvudhandledning utförs av professor och biträ-
dande 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 huvudhandledarkompe-
tentalärare ökat vid högskolan de senaste åren. Högskolan i 
Borås ökade handledarresurser innebär att kapaciteten för att 
handleda forskarstuderande är hög inom lärosätets samtliga 
prioriterade områden.
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Varken bomull eller syntet - den här mjuka, hållbara tråden är gjord av svamp. 

Vid högskolan finns en unik forskningsmiljö som möter två av världens stora 

miljöutmaningar - resursbrist och en växande avfallsproduktion. Här pågår 

forskning om hur svamp kan omvandla restprodukter från företag och hushåll 

till mat, djurfoder, bioplast, biobränsle och textil. 
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PUBLIKATIONER 

Högskolan i Borås forskning och utbildning på 
forskarnivå har utvecklats mycket positivt under många 
år och fortsätter att göra så. Under samma tidsperiod har 
antalet vetenskapliga publikationer minskat. En 
förklaring är att forskarna publicerar sig i mer 
prestigefyllda tidskrifter i kombination med ett ständigt 
pågående kvalitetsarbete av inrapporterade data. En 
konsekvens är att produktionen av refereegranskade 
publikationer legat på en stabil och hög nivå och 
återigen ökar under 2019. En annan förklaring är att 
disputationsmönstret vid högskolan varierar beroende på i 
vilket stadie i sin forskarutbildning lärosätets doktorander 
befinner sig. Ett stort antal disputationer medför att 
en större andel av högskolans doktorander befinner sig 
tidigt i sin forskarutbildning vilket medför ett färre antal 
publikationer. Antalet refereegranskade publikationer 
ska också ses i ljuset av att Högskolan i Borås verksamhet 
inom det konstnärliga området inte avspeglas i antalet 
publiceringar, då området traditionellt inte presenterar 
forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter.

För att synliggöra högskolans forskning ytterligare 
publicerar Högskolan i Borås sedan hösten 2007 en 
rapportserie benämnd ”Vetenskap för profession”. Under 
2019 publicerades ingen rapport vilket innebär att den 
sammanlagda utgivningen sedan starten uppgår 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 forskningsresultat till verksamma 
inom näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.

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 ovillkorade medan de externa intäkterna avräknas 
mot upparbetade kostnader inom området. Under 
2019 ökade resurserna för forskning och utbildning 
på forskarnivå och omsättningen uppgick till 183 697 
tkr. Ökningen har skett inom både anslagsfinansierad 
och externt finansierad verksamhet och motsvarar en 
ökning på drygt tio procent jämfört med föregående 
år. Inom den anslagsfinansierade forskningen ökade 
resurserna med 5 848 tkr hänförligt till den modell för 
fördelning av basanslag som presenterades i propositionen 
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar 
och stärkt konkurrenskraft. Ökningen är nästan i sin 
helhet beroende på indikatorn samverkan med det 
omgivande samhället och innebär att anslagsintäkterna 
uppgick till 80 128 tkr för 2019.  Anledningen till 
att anslagsintäkterna avviker från regleringsbrevets 
tilldelning om 80 328 tkr beror på att 200 tkr 
vidareförmedlats till högskolans samarbetspartners.

Publikationer

Refereegranskat 2019 2018 2017

Artikel i tidskrift 192 166 164

Artikel, forskningsöversikt 1 1 –

Artikel, recension – 2 1

Bok 3 3 –

Kapitel i bok, del av antologi 25 17 28

Konferensbidrag 90 91 65

Proceedings (redaktörskap) 1 4 –

Rapport 2 6 1

Samlingsverk (redaktörskap) 1 3 2

Övrigt 5 1 7

Totalt 320 294 268

Övrig (populärvetenskap, debatt, m.m.)

Artikel i tidskrift 6 7 2

Artikel, recension 4 – 17

Bok 1 1 2

Kapitel i bok, del av antologi 1 2 4

Konferensbidrag 1 6 4

Patent – – 1

Rapport – 3 2

Övrigt 4 8 79

Totalt 17 27 111

Övrigt vetenskapligt

Artikel i tidskrift 4 5 6

Artikel, recension 11 11 3

Bok 4 4 6

Doktorsavhandling, monografi 8 13 3

Doktorsavhandling, sammanläggning 6 6 6

Kapitel i bok, del av antologi 13 12 11

Konferensbidrag 21 15 16

Licentiatavhandling, monografi – 2 4

Proceedings (redaktörskap) 2 1 –

Rapport 10 12 18

Samlingsverk (redaktörskap) 1 – –

Övrigt 2 2 1

Totalt 82 83 74

Konstnärlig output

Granskad 7 6 7

Ogranskad 1 1 2

Totalt 8 7 9

Publikationer totalt 427 411 462

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

Verksamhetens intäkter 2019 2018 2017

Intäkter av anslag 80 128 74 280 67 186

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 8 694 8 103 13 668

Intäkter av bidrag 94 830 84 236 85 711

Finansiella intäkter 45 56 57

Summa verksamhetens intäkter 183 697 166 675 166 622

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal –131 243 –114 430 –101 132

Kostnader för lokaler –14 417 –10 548 –12 861

Övriga driftkostnader –30 732 –28 043 –25 064

Finansiella kostnader –76 –117 –110

Avskrivningar och nedskrivningar –6 573 –5 667 –5 755

Summa verksamhetens kostnader –183 041 –158 805 –144 922

Verksamhetsutfall 656 656 21 700

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

 
8 143

 
8 143

 
4 644

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag

 
2 819

 
–11 162

 
3 496

Lämnade bidrag –11 162 –10 893 –8 340

Saldo 0 0 0

Årets kapitalförändring 656 656 21 700

 Samtidigt redovisar högskolan en ökning av 
resurserna för den externt finansierade forskningen 
med 11 185 tkr för 2019. Detta innebär att resur-
serna för externt finansierad forskning ökade med 12 
procent jämfört med 2018. Totalt uppgick resurserna 
för den externt finansierade forskningen till 103 524 
kr 2019, vilket innebar att andelen externt finansie-
rad forskning uppgick till 56 procent. En ökning 
motsvarande en procentenhet jämfört med 2019 
som medför att högskolan har en uppväxling med 
30 procent i relation till anslaget för forskning. När 
högskolan erhåller extern finansiering är det vanligt 
att forskningsfinansiärerna ställer krav på att högsko-
lan ska satsa egna resurser för att erhålla finansiering. 
Under 2019 har högskolan använt 12 006 tkr för 
att samfinansiera de projekt som högskolan bedriver 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta 
är en minskning med 6 208 tkr jämfört med 2018 
och innebär att andelen anslagsmedel som använts 
för att samfinansiera den bidragsfinansierade verk-
samheten minskade till 12 procent av den externa 
finansieringen. 

Under året ökade de inbetalade forskningsbidra-
gen till 103 143 tkr vilket innebar en ökning med 
9 681 tkr (10 procent) i relation till 2018. Ökningen 
av forskningsbidragen innebar att de oförbrukade 
bidragen och förutbetalda intäkterna ökade med 
3 683 tkr till 55 600 tkr vilket är en ökning med 
7 procent jämfört med 2018.

 Att de balanserade medlen ökade innebär att 
Högskolan i Borås har fortsatt kapacitet att upprätt-
hålla nivån och planerad utveckling inom forsk-
ningsverksamheten. 

Samtidigt ökade kostnadsnivån inom området 
med 24 236 tkr jämfört med föregående år. Detta 
beror i huvudsak på ökade personalkostnader och 
lokalkostnader kopplade till den utökade verksam-
heten inom området och medför att högskolan 
redovisar en positiv kapitalförändring på 656 tkr för 
2019. Den positiva kapitalförändringen medför att 
den ackumulerade kapitalförändringen för området 
forskning och utbildning på forskarnivå vid 2019 års 
utgång uppgick till ett underskott på 150 741 tkr.

Forskning och utbildning på forskarnivå
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Medarbetare

MEDARBETARE
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Högskolan i Borås systematiska utvecklingsarbete innebär att 
universitetskvaliteter successivt tillförs verksamheten. För att 
lyckas i lärosätets strävan efter att erhålla status som univer-
sitet har Högskolan i Borås som målsättning att öka andelen 
forskning 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 prioriterade områden samt att alla medarbetare och 
studenter ges möjlighet till en stimulerande arbetsmiljö och 
goda möjligheter till att utvecklas. Högskolan i Borås arbetar 
därför aktivt med rekrytering och att skapa attraktiva kar-
riärvägar.

Under 2019 har Högskolan i Borås fortsatt att expandera 
och såväl antalet medarbetare som antalet helårsarbetskrafter 
har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har skett 
av antalet lektorer och administrativ personal.  Detta har 
medfört att jämfört med 2018 minskar andelen adjunkter 
samtidigt som andelen lektorer ökar. Att såväl antalet som 
andelen lektorer ökat under hela perioden är ett resultat av 
att Högskolan i Borås under perioden genomfört en kompe-
tensväxling och kompetensutveckling inom våra prioriterade 
områden. Exempelvis har tolv adjunkter efter disputation 
under året befordrats till lektor. Samtidigt har det skett en 
ökning inom den administrativa personalen vilket medfört 
att andelen lärare och doktorander sedan flera år är relativt 
oförändrad på en nivå runt 63 procent av högskolans samt-
liga medarbetare. Inom den administrativa personalen har 
ökningen av årsarbetskrafterna under perioden 2016–2018 
till stor del skett inom stödet till samverkan, innovation och 
forskning. 

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

Högskolan ser även en utveckling där allt fler medarbe-
tare 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. Under 2019 är 
28 seniora medarbetare anställda, en ökning med tre sedan 
föregående år. De flesta återfinns inom lärarkategorin. Inom 
en femårsperiod kommer ett hundratal medarbetare att 
uppnå ordinarie pensionsålder. 75 procent av dessa hör till 
lärarkategorin. Inom femårsperioden uppnår tio professorer, 
36 lektorer och 25 adjunkter ordinarie pensionsålder. Trots 
att allt fler väljer att kvarstå i tjänst behövs det insatser för 
att behålla medarbetare till ordinarie pensionsålder och 
högskolan arbetar aktivt med olika former av delpension och 
kompetensväxling. Under året har ett nytt lokalt arbetstids- 
avtal för lärare samt reviderade riktlinjer och principer 
för tjänsteplanering för akademierna implementerats. 
Utgångspunkten för det nya avtalet är att utifrån verksam-
hetens 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

2019 2018 2017

Antal anställda 757 748 730

– varav kvinnor 466 459 448

– andel kvinnor 62% 61% 61%
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Medarbetare

KOMPETENSUTVECKLING 

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 67 disputationer skett 
inom dessa områden. Under samma tidsperiod har 47 fors-
karstuderande finansierade av Högskolan i Borås disputerat 
på andra lärosäten. Vidare har under åren 50 forskare haft 
anställning som postdoktor och under 2019 innehade två 
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 (52 under 2019). 

Att satsningen på rekrytering och kompetensutveckling 
av lärarkåren har varit framgångsrik visas av att andelen dis-

puterade sedan ett antal år stabiliserats på en nivå på cirka 56 
procent. Detta trots att Högskolan i Borås bedriver en relativt 
omfattande utbildning och forskning inom det konstnärliga 
området, vilket är ett område där forskarutbildningarna på 
nationell nivå fortfarande är under utveckling och där antalet 
disputerade generellt sett är lågt. Under 2019 uppgick andelen 
disputerade inom den konstnärliga utbildningen och forsk-
ningen till 47 procent.

För att ytterligare stärka högskolans attraktionskraft och 
underlätta internationell mobilitet har högskolan under året 
fortsatt arbetet med att bli certifierade inom ramen för The 
European Charter for Researchers and The Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers (HRS4R). Genom att 
förbättra villkoren för den fria forskningen, underlätta rörlig-
heten på arbetsmarknaden för forskare och öka mobiliteten, 
motverka diskriminering i alla former, öka kunskapsutbytet 
samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska 
lärosäten vill EU skapa förutsättningar för att stärka europe-
isk forskning.

Medarbetare

2019 2018 2017

 
Lärare

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Helårs- 
arbetskrafter

Professorer 29 29 30

Lektorer 160 150 142

Meriteringsanställningar 2 3 5

Adjunkter 136 139 135

Annan undervisande/forskande personal 23 23 21

Timanställda 10 8 8

Mertid/övertid 8 7 8

Totalt 368 359 349

Övrig personal

Doktorander 55 55 48

Teknisk personal 41 40 38

Administrativ personal 176 172 160

Bibliotekspersonal 19 20 19

Timanställda 14 13 14

Mertid/övertid 1 1 1

Totalt 306 301 280

Summa anställda 674 660 629
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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, HR-chef, kommunikationschef och en 
akademichef är kvinnor medan rektor, prorektor och två 
akademichefer är män. I det pågående arbetet med jämställd-
hetsintegrering 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 pro-
fessorer men också att öka jämställdheten i samtliga berörda 
personalkategorier. Av de professorer som nyrekryterades eller 
befordrades under 2017–2019  var fem av åtta nytillträdda 
professorer kvinnor. Det innebär att andelen kvinnliga profes-
sorer som rekryterats eller befordrats under perioden uppgick 
till 62 procent och att högskolan nått regeringens mål om att 
minst hälften av de nyrekryterade professorerna 2017–2019 
ska vara kvinnor.

ARBETSMILJÖ 

Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för 
högskolans ledning, medarbetare och studenter. Genom att 
arbetsmiljöaspekterna beaktas och integreras i verksamheten 
skapas och utvecklas den goda arbets- och studiemiljö som 
är en viktig grund för högskolans framtid. Flertalet insatser 
inom området har genomförts under året i syfte till att främja 
en god arbetsmiljö utifrån resultatet av medarbetarenkäten. 
Utbildningsinsatserna har genomförts i olika chefsgrup-
peringar men även individuella insatser som exempelvis 
handledning och coachning. Exempelvis har chefsutbild-
ningsinsatser genomförts för att stärka det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, arbetslivsinriktad rehabilitering och att 
bygga samarbetskultur i en högskolemiljö genomförts under 
2019. Under våren genomfördes en fördjupad utbildnings- 
insats i lönesättande samtal för chefer och fackliga represen-
tanter i syfte att öka samsynen kring högskolans modell för 
lönesättande samtal. Högskolans chefer har också tillgång 
till webbaserade chefs- och ledarskapsutbildningar inom ett 
flertal olika områden.

Högskolan arbetar kontinuerligt med att stärka lärosätets 
chefer i deras ledarskap och genomför sedan flera år 
utbildningar för att stärka det akademiska ledarskapet. 
Exempelvis ges sedan föregående år i samverkan med 
Jönköping University, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet 
och Mälar-dalens 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. Andra högskolegemen-
samma chefsutbildningsinsatser under 2019 har varit inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetslivsinriktad rehabi-
litering och att bygga samarbetskultur i en högskolemiljö. 
Därutöver har ett nätverk av linjechefer initierats med 
övergripande syfte att utveckla det pedagogiska ledarskapet 
för att främja en kontinuerlig högskolepedagogisk 
utveckling och hög kvalitet i utbildningarna. 

SJUKFRÅNVARO 

Efter att ha minskat under fjolåret ökade sjukfrånvaron jäm-
fört med 2018. Ökningen jämfört med ifjol har framför allt 
skett hos gruppen kvinnor och i åldrarna 30–49 år vilket till 
största delen beror på att antalet långtidssjukskrivningar ökat 
inom dessa grupper. Genom att fortsätta arbetet med tidiga 
insatser samt chefsutbildning 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 rehabiliteras tillbaka till arbete. Högskolan har 
under året även implementerat rehabiliteringsverktyget Adato 
för att ge bättre förutsättningar för uppföljning av sjukfrån-
varo på individnivå.

Sjukfrånvaro 

2019 2018 2017

Kvinnor 5,4% 4,8% 5,8%

Män 2,9% 2,9% 2,8%

0–29 år 1,3% 2,5% 1,7%

30–40 år 5,0% 3,8% 4,9%

50– år 4,1% 4,5% 4,7%

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

– varav andel långtidssjukfrånvaro 51,3% 50,3% 55,1%

Medarbetare
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Könsfördelning

2019 2018 2017

Lärare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Professorer 35% 65% 33% 67% 33% 67%

Lektorer 54% 46% 53% 47% 55% 45%

Meriteringsanställningar 50% 50% 33% 67% 29% 71%

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

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

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

Övrig personal

Doktorander 75% 25% 78% 22% 70% 30%

Teknisk personal 31% 69% 33% 67% 32% 68%

Administrativ personal 75% 25% 74% 26% 77% 23%

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

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

Summa anställda 62% 38% 61% 39% 61% 39%

ANTAL NYANSTÄLLDA LÄRARE 

2017

40

13

2019

31
18

Kvinnor Män

2018

27
20

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 studentrepre-
sentanterna 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 
regeringen. Nuvarande styrelse består av Gunilla Herdenberg 
(ordförande), Mats Tinnsten (rektor), Anna Nilsson Ehle, 
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Paul Frankenius, John Rune Nielsen, Claes Redberg, Agneta 
Stark, Roger Säljö och Hanne Smidt Södergård. Företrädare 
för lärarna är Viktor Aldrin, Kimmo Kurkinen och Maria 
Wolmesjö (ersatte Berit Lindahl vid årsskiftet). John Lindskog 
(kårordförande), Adrian Palmberg och Erik Tollin företräder 
studenterna. Fackliga representanter är Martin Behre och 
Magnus Sirhed. Styrelsen sammanträdde vid fem tillfällen 
under 2019. Styrelsen har under året ägnat särskild upp-
märksamhet åt framtida utmaningar och strategifrågor samt 
prorektorsrekrytering. Närvaron vid styrelsemötena har varit 
hög.
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Finansiell redovisningStyrning och kontroll
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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 lednings- och kvalitetsråd och har till uppgift att vara 
rådgivande till rektor i högskolegemensamma frågor. Knutet 
till rektor finns även ett antal rådgivande organ med högsko-
leövergripande 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 kontrol-
laktiviteter 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 ingen intern revision under 2019.

TILLSYNS- 
MYNDIGHETER
Högskolan i Borås tillsynsmyndigheter utgjordes under 
2019 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 års-
bokslut sker i slutet av februari. Riksrevisionens revisionsut-
låtande ska ske senast fyra veckor efter att Högskolan i Borås 
överlämnat årsredovisningen till regeringen.
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Redovisning av styrelseledamöters och ledande  
befattningshavares övriga styrelseuppdrag:

Mats Tinnsten – ESSGE-INVEST AB, ESSGE-PLAST AB,
ESSGE-VERKTYG AB, Borås Näringsliv ekonomisk 
förening, Borås Näringsliv AB, Stiftelsen Espira 
Tillväxtcenter i Sjuhärad, Jonseredsstiftelsen.

Victor Aldrin – Aldrins kreativa AB.

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 Sparbanken Sjuhärad AB (publ.). 

Gunilla Herdenberg – Bjeringsborg AB, Riksteatern Skåne.

Kimmo Kurkinen – Inga övriga uppdrag.

Berit Lindahl – Inga övriga uppdrag.

John Lindskog – Stiftelsen Drivhuset i Borås, Studentkåren i 
Borås Holding AB.

John Rune Nielsen – SWEREA AB, Borås Näringsliv AB.

Adrian Palmberg  – Inga övriga uppdrag.

Claes Redberg – Sparbanken Tranemo.

Agneta Stark – Pinnmobel AB.

Roger Säljö – Inga övriga uppdrag.

Hanne Smidt Södergård – Inga övriga uppdrag.

Erik Tollin – Inga övriga uppdrag.

Maria Wolmesjö – 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   11
John Lindskog, kårordförande 22
Adrian Palmberg  11
Erik Tollin    11

Ledande befattningshavare:
Till Mats Tinnsten utgår lön och skattepliktiga förmåner för 
anställningen som rektor under året med 1 238 tkr.

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG  
OCH ERSÄTTNINGAR

Styrning och kontroll
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Finansiell redovisning

och ett utökat utbud av fristående kurs redovisar högskolan 
en utbildningsvolym som innebär en ökning (37 348 tkr) 
jämfört med 2018. Trots den kraftiga ökningen innebär 
utfallet att högskolan inte når takbeloppet (509 283 tkr) och 
att anslagssparandet ökar med 7 362 tkr. Detta får till resultat 
att högskolans anslagstilldelning minskar med motsvarande 
belopp och att anslagssparandet ökade  till 9 454 tkr vid 
utgången av 2019. 

Totalt uppgick resurserna för utbildning och forskning till 
750 580 tkr för 2019 vilket i jämförelse med 2018 motsva-
rar en ökning med 50 420 tkr. Merparten av ökningen (75 
procent) har skett inom den externt finansierade verksam-
heten till följd av att uppdragsutbildningen till polis startade 
i januari och att den extern finansierad forskningen ökade 
med jämfört med föregående år (12 procent). Ökningen 
av anslagsintäkterna har framför allt skett av anslaget för 
forskning (8 procent) medan anslaget till utbildning ökar 
marginellt (0,5 procent) till följ av att högskolan inte når 
takbeloppet. I jämförelse med föregående år ökar kostnaderna 
med 48 312 tkr till totalt 751 350 tkr. Ökningen beror fram-
för allt på ökade personalkostnader och övriga driftskostnader 
kopplade till polisutbildningen (42 536 tkr). Eftersom polis-
utbildningen är en uppdragsutbildning vilken inte påverkar 
resultatet innebär det att kostnaderna för övrig verksamhet 
ökar marginellt jämfört med föregående år (1 procent). 

Att kostnadsnivån ökar marginellt och att högskolan 
ökar antalet helårsstudenter och helårsprestationer jämfört 
med 2018 beror på de åtgärder högskolan vidtagit för att nå 
en ekonomi i balans. Åtgärder som medfört att högskolan 
redovisar en positiv kaptalförändring på 424 tkr för 2019. 
Utfallet är i nivå med budget men en resultatförbättring med 
10 000 tkr jämfört med prognos. Avvikelsen mot prognos är 
i stort hänförbar till att högskolan redovisar ett utfall av hel-
årsstudenter och helårsprestationer som blev 11 233 tkr bättre 
än förväntat. Den positiva kapitalförändringen och resultatet 
för HB Holding AB 2018 innebär att högskolans myndig-
hetskapital ökar till 34 193 tkr vid 2019 års utgång. Detta 
motsvarar 4,6 procent av de totala kostnaderna vilket innebär 
att myndighetskapitaIet inte är i nivå med den av styrelsen 
beslutade nivån (7 procent). 

De åtgärder som genomförts under året har resulterat i att 
högskolan redovisar en ekonomi i balans för 2019. Även om 
åtgärderna medfört att högskolans ekonomi förbättrats jäm-
fört med 2018 är det ekonomiska läget fortfarande ansträngt. 
Bland annat föreligger det ett behov av att återställa myn-
dighetskapitalet till den av styrelsen beslutade nivån för att 
kunna genomföra nödvändiga satsningar inom utbildning 
och forskning. För att garantera en fortsatt utveckling av 
Högskolan i Borås högkvalitativa verksamhet inom såväl 
utbildning som forskning kommer lärosätet därför att behöva 
genomföra nödvändiga prioriteringar för att säkra en lång- 
siktigt hållbar ekonomisk utveckling.

FINANSIELL REDOVISNING
EKONOMISK UTVECKLING 

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 tillväxten kopplad till de satsningar som skett inom 
högre utbildning och i relation till jämförbara lärosäten 
har högskolan haft en positiv ekonomisk utveckling. 
Utvecklingen är ett resultat av högskolans medvetna och 
systematiska arbete med att profilera högskolans verksamhet. 
Genom strategiska satsningar, finansierade av myndighets-
kapitalet har högskolan utvecklat sex områden inom vilka 
högskolan bedriver kvalitativ utbildning och nationellt unik 
forskning med miljöer av internationell lyskraft. Profileringen 
har inneburit att högskolan har tillstånd att examinera på 
masternivå inom samtliga sex områden samt tillstånd att 
examinera 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. 

Inom utbildning har ett stabilt och bra söktryck samt 
erhållna examenstillstånd inneburit nya platser från 
regeringen vilka har möjliggjort en successiv utbyggnad 
av verksamheten. I kombination med en kontinuerlig god 
efterfrågan från studenterna har detta medfört att högskolan 
nått takbeloppet, även under år när högskolesektorn som 
helhet hade problem med studentrekrytering. Utfallet 
för 2018 innebar dock att Högskolan i Borås använde 
resterande överproduktion (34 784 tkr) och att det för första 
gången på tio år uppstod anslagssparande (2 091 tkr). 

Anledningen till att Högskolan i Borås inte nådde 
takbeloppet är att Västra Götalandsregionen sedan flera år 
haft en högkonjunktur, 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 lärarutbildningarna. 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 högskolans planerade 
utbyggnad. I kombination med högkonjunkturen och 
minskade ålderskullar har detta successivt påverkat såväl 
antagning som avhopp inom Högskolan i Borås utbildningar.

För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomisk utveck-
ling stod Högskolan i Borås inför en betydande utmaning 
att anta och behålla tillräckligt antal studenter för att nå 
takbeloppet 2019. Därför är det glädjande att Högskolan i 
Borås under året lyckades vända den negativa trenden och 
redovisa en ökning av antalet helårsstudenter och helårspre-
stationer. Genom upprullning och start av nya utbildningar 
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Belopp (tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 580 001 571 511

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 71 123 35 527

Intäkter av bidrag 3 99 061 92 458

Finansiella intäkter 4 395 664

Summa 750 580 700 160

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 –514 503 –488 262

Kostnader för lokaler 6 –95 967 –89 812

Övriga driftkostnader 7 –113 539 –99 551

Finansiella kostnader 8 –481 –767

Avskrivningar och nedskrivningar –26 860 –24 646

Summa –751 350 –703 038

Verksamhetsutfall –770 –2 878

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 9 1 194 171

Uppbördsverksamhet

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

Skatteintäkter m.m. 0 0

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 0 0

Saldo 0 0

Transfereringar 10

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 11 2 248 2 257

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 13 748 12 771

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 12 3 018 3 110

Lämnade bidrag 13 –19 014 –18 138

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 14,15 424 –2 707

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Belopp (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 606 1 791

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 16 2 606 1 791

Materiella anläggningstillgångar 95 238 64 006

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 50 507 26 100

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 44 202 35 713

Pågående nyanläggningar 19 529 2 193

Finansiella anläggningstillgångar 3 940 1 843

Andelar i hel- och delägda företag 20 2 900 1 705

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 1 040 138

Kortfristiga fordringar 33 469 23 454

Kundfordringar 2 094 1 690

Fordringar hos andra myndigheter 22 31 101 21 395

Övriga kortfristiga fordringar 23 274 369

Periodavgränsningsposter 44 776 45 220

Förutbetalda kostnader 24 29 550 27 208

Upplupna bidragsintäkter 25 13 237 17 478

Övriga upplupna intäkter 26 1 989 534

Avräkning med statsverket 27 –9 453 –2 091

Kassa och bank 144 669 102 236

Behållning räntekonto i Riksgälden 28 144 669 102 007

Kassa och bank 0 229

Summa tillgångar 315 245 236 459

 
Kapital och skulder

Myndighetskapital 36 045 35 621

Statskapital 29 1 852 1 681

Resultatandelar i hel och delägda företag 0 0

Balanserad kapitalförändring 15, 30, 41 33 769 36 647

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 14 424 –2 707

Avsättningar 5 163  4 248

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 31 580 533

Övriga avsättningar 32 4 583 3 715

Skulder m.m. 125 511 93 120

Lån i Riksgälden 33 82 108 48 761

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 34 19 201 16 888

Leverantörsskulder 35 15 528 18 658

Övriga kortfristiga skulder 36 8 674 8 813

Periodavgränsningsposter 148 526 103 470

Upplupna kostnader 37 37 296 38 916

Oförbrukade bidrag 38 58 517 54 530

Övriga förutbetalda intäkter 39 52 713 10 024

Summa kapital och skulder 315 245 236 459
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag 2019 (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)

 
 

2 091

 
 

509 283

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

511 374

 
 

501 921

 
 

9 453

001 Takbelopp (ram) 1 2 091 509 283 0 0 0 511 374 501 921 9 453

16 02 040 Forskning och utbildning 
på forskarnivå (ramanslag)

 
0

 
80 328

 
0

 
0

 
0

 
80 328

 
80 328

 
0

001 Basresurs (ram) 0 80 328 0 0 0 80 328 80 328 0

Summa 2 091 589 611 0 0 0 591 702 582 249 9 453

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

 
 
 

7,4

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

Belopp 
enligt 

reglerings-
brev

Aktuellt 
belopp

Av anslaget är 1 090 tkr beräknat 
för en förstärkning av konstnärlig 
forskning och utbildning på 
forskarnivå.

 
 
 

1 090

 
 
 

7 500

 
Anslag/ap

 
Anslagskredit

Anslagsbehållning  
som disponeras 2019

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 2019–01–01–2019–12–31     
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende universitet och högskolor: 
Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som 
lärosätet genomför produktion för, dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte. 
    

 
Utb.omr.

Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
ersättn. (tkr)

HPR
ersättn. (tkr)

Utfall
total ersättning

Humaniora 21 10 694 221 914

Juridik 100 78 3 217 1 631 4 849

Samhällsvetenskap 1 197 1 069 38 642 22 476 61 118

Naturvetenskap 776 531 42 717 24 652 67 368

Teknik 1 064 803 58 541 37 265 95 806

Vård 683 623 39 967 31 561 71 528

Medicin 252 227 16 459 18 038 34 496

Undervisning 644 578 25 297 23 780 49 077

Verksamhetsförlagd utb. 369 348 20 540 18 807 39 347

Övrigt 671 475 29 640 17 054 46 694

Design 116 116 18 089 11 021 29 110

Summa 5 894 4 858 293 803 206 506 500 308
     

Takbelopp (tkr) 509 283

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

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 8 975

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.         
Totalt antal utbildade helårsstudenter 301 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 509 283

 + ev. ingående anslagssparande 2 091

Summa (A) 511 374

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 613

Utfall total ersättning enligt tabell 1 500 308

+ ev. ingående överproduktion 0

Summa (B) 501 921

Summa (A-B) 1 9 453
1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 9 453

– ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2 0

Utgående anslagssparande 9 453

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 
utbildning på 

forskarnivå

Uppdragsverk- 
samhet enligt  

bilaga 4  
i regleringsbrev

Verksamhetens intäkter                             Not

Intäkter av anslag 499 873 0 80 128 0 580 001

Intäkter av avgifter och andra  
ersättningar

 
10 549

 
51 880

 
4 724

 
3 970

 
71 123

Intäkter av bidrag 40 4 230 0 94 830 0 99 060

Finansiella intäkter 342 9 44 1 396

Summa 514 994 51 889 179 726 3 971 750 580

Verksamhetens kostnader                        

Kostnader för personal                             –360 228 –23 033 –128 745 –2 498 –514 504

Kostnader för lokaler –71 908 –9 642 –14 318 –99 –95 967

Övriga driftkostnader                                –67 157 –15 650 –30 343 –389 –113 539

Finansiella kostnader –390 –14 –75 –1 –480

Avskrivningar och nedskrivningar –15 870 –4 417 –6 353 –220 –26 860

Summa –515 553 –52 756 –179 834 –3 207 –751 350

Verksamhetsutfall –559 –867 –108 764 –770

Resultat från hel- och delägda företag 1 194 0 0 0 1 194

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

 
2 048

 
0

 
200

 
0

 
2 248

Medel som erhållits från myndigheter 
för finansiering av bidrag

 
5 605

 
0

 
8 143

 
0

 
13 748

Övriga erhållna medel för finansiering 
av bidrag

 
199

 
0

 
2 819

 
0

 
3 018

Lämnade bidrag –7 852 0 –11 162 0 –19 014

Saldo 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring                             14 635 –867 –108 764 424
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Redovisning av myndighetskapital m.m. 2019 (belopp i tkr)

Belopp

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

 
34 193

B. Årets totala kostnader 751 350

A i procent av B 4,6%

Redovisning av kapitalförändring per område 2019 (belopp i tkr)

Verksamhet

 
 
Not

Balanserad 
kapital- 

förändring (A)

 
Årets kapital-

förändring (B)

 
Summa 

(A+B)

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

 
185 166

 
–232

 
184 934

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 178 677 635 179 312

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
6 489

 
–867

 
5 622

Forskning och utbildning på forskarnivå –151 397 656 –150 741

Forskning och utbildning på forskarnivå –151 015 –108 –151 123

Uppdragsverksamhet  
enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 
–382

 
764

 
382

Summa 41 33 769 424 34 193

Rensat från KronoX-konsortiet är A: Ackumulerat överskott (årets och balanserad kapitalförändring) 
33 474 tkr, B: Årets totala kostnader 748 286 tkr och A i procent av B: 4,5%.

  

MYNDIGHETSKAPITAL
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Utfall 2019 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (belopp i tkr)

 
 
Verksamhet

 
 
Not

Över-/ 
underskott 

t.o.m. 2017

Över-/ 
underskott 

2018

 
Intäkter 

2019

 
Kostnader 

2019

Över-/ 
underskott 

2019

Ack. över-/
underskott ut-
gående 2019

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning –138 0 109 103 6 –132

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

Uppdragsutbildning 7 201 –1 332 51 779 52 653 –874 4 995

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter                   2 187 731 3 910 3 720 190 3 108

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 10 008 –601 55 798 56 476 –678 8 729

Forskning eller utbildning på forskarnivå

Uppdragsforskning –473 90 3 971 3 206 765 382

Summering –473 90 3 971 3 206 765 382

Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet –829 15 546 310 236 –578

Upplåtande av bostadslägenhet
– utbytesprogram och gästforskare

 
–852

 
–121

 
25

 
123

 
–98

 
–1 071

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

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering –1 681 –106 571 433 138 –1 649

AVGIFTER

Finansiell redovisning
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budget- 
underlag (FÅB), förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring (FBF), studiedokumentationsförordningen 
(1993:1153) samt tillkommande regeringsbeslut. Högskolans 
redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomi-
styrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till FÅB 
och FBF. 
Enligt regleringsbrev görs för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen om redovisning mot anslag 
enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till läro- 
sätenas räntekonton i Riksgälden ska ske i samband med de 
månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto 
i Riksgälden.
I regleringsbrevet medges för universitet och högskolor 
undantag från bestämmelsen i 2 kap 4 § tredje stycket förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av väsent-
liga uppgifter. Universitet och högskolor ska istället lämna 
uppgifter enligt bilaga 6 till regleringsbrevet Väsentliga 
uppgifter. Enligt regleringsbrev för 2020 framgår det även av 
Väsentliga uppgifter vilka styckkostnader i enlighet med 3 
kap. 1 § andra stycket förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag som myndigheterna ska redovisa.
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 efter- 
följande budgetår utan att särskilt begära regeringens med- 
givande.
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 10 procent 
av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 
räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redo-
visa 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 tilläm-
pas beloppsgränsen 100 tkr från och med 1 januari 2017. 
Inventarier som har ett funktionellt samband med varan-
dra ses som en fungerande enhet. Anläggningstillgångar 
skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Avskrivning räknas från den månad då tillgången tas i bruk. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer 3–5 år
Inredning 10 år
Transportmedel 5 år
Maskiner och inventarier 3–10 år
Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–10 år
VÄRDERING AV HOLDINGBOLAG

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

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

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

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

Kostnader för hotell- och restaurangtjänster vid kurser och 
konferenser som anordnas för den egna personalen redovi-
sas från och med räkenskapsåret 2016 under posten Övriga 
driftskostnader i Resultaträkningen.
VÄRDERING AV FORDRINGAR OCH SKULDER

Fordringar är upptagna till de belopp som efter individuell 
prövning beräknas inflyta. Skulder är upptagna till de belopp 
som var kända vid brytdagen 3 januari 2020.
Donation som placerats i fonder har värderats till verkligt värde.
BRYTDAG OCH PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Löpande redovisning avseende räkenskapsåret 2019 har gjorts 
fram till 2020–01–03. 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 2019 2018

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 509 283 501 449

Forskning och utbildning på forskarnivå 80 328 74 480

Inköp av konst 0 –70

Anslagssparande –7 362 –2 091

Anslag från statsbudgeten för transferering 
(lämnade bidrag)

 
–2 248

 
–2 257

Summa intäkter av anslag 580 001 571 511

Intäkter av anslag har ökat jämfört med 2018 eftersom högskolan har 
fått höjt anslag.

Not 2. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2019 2018

Avgifter enligt 3 § Avgiftsförordningen 55 850 19 624

Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen 
(1992:191) 8 585 9 411

Offentligrättsliga avgifter 550 632

Andra ersättningar 1 565 1 536

Avgiftsintäkter från tjänsteexport 4 483 4 252

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

 

90

 

72

Summa 71 123 35 527

Posten i avgiftsintäkter från tjänsteexport är intäkter av utbildning av 
studieavgiftsskyldiga studenter 3910 tkr och konferenser 573 tkr.
Intäkter av avgifter har ökat jämfört med 2018 främst på grund av 
intäkter för polisutbildningen som startade 2019.

Not 3. Intäkter av bidrag 2019 2018

Intäkter av bidrag ökade 2019 med 6 602 
tkr jämfört med 2018. Ökningen beror främst 
på ökade bidrag i nya EU-projekt. 99 540 92 458

Not 4. Finansiella intäkter 2019 2018

Ränta Riksgälden 159 266

Övriga ränteintäkter 6 13

Övriga finansiella kostnader 230 385

Summa 395 664

Not 5. Kostnader för personal 2019 2018

Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag 
och avtal (S-kod 4111-4119) –335 250 –319 923

varav arvode till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) (S-kod 
4112 och 4118). –10 742 –9 691

Högskolans kostnader för personal har ökat med 26 241 tkr jämfört 
med föregående år. Ökningen beror på ökat antal årsarbetskrafter, 
löneökningar och ökade kostnader för pensionspremier.

Not 6. Kostnader för lokaler 2019 2018

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

Lokalhyra –84 723 –79 293

Mediakostnad, el, värme, kyla, vatten 
(som ej ingår i hyran)  –3 528 –2 841

Kostnader för reparation och underhåll av 
lokaler –827 –1 483

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på 
annans fastighet –13 023 –12 543

Kostnader för lokalvård –5 025 –4 507

Kostnader för bevakning –509 –789

Kostnader för larm och skalskydd –722 –477

Kostnader för lokaltillbehör och övriga 
lokalkostnader –521 –288

Kostnader för egna fastigheter 0 0

Avgår: externa hyresintäkter och intäkter såld 
lokalvård 780 767

Summa lokalkostnader –108 098 –101 454

Area, kvm LOA vid årets utgång(exkl. 
student- och gästforskarbostäder) 62 050 59 255

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 742 1 712

Kostnader för lokaler har ökat mellan 2019 och 2018. Ökningen beror 
till största delen på ökad lokalhyra pga polisutbildningen.

Not 7. Övriga driftskostnader 

Övriga driftkostnader har ökat med 13 988 tkr jämfört med föregående 
år. Ökningen är främst hänförlig till kostnaden för personal på polisut-
bildningen som köps in från Polismyndigheten.

Not 8. Finansiella kostnader 2019 2018

Ränta Riksgälden –288 –499

Övriga räntekostnader –24 –17

Övriga finansiella kostnader –169 –251

Summa –481 –767

Not 9. Resultat från andelar i hel- och delägda företag 

Resultatet avser verksamhetsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31 för 
högskolans holdingbolag. Se vidare not 20.

Not 10. Transfereringar 

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

Not 11. Medel som erhållits från statensbudget för finansiering av 
bidrag 

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

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Finansiell redovisning
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Not 12. Övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag

2019 2018

Erhållna medel från kommuner och landsting 54 2 087

Erhållna medel från utländska företag 119 209

Erhållna medel från stiftelser 2 363 720

Erhållna medel från övriga 482 94

Summa 3 018 3 110

Not 13. Lämnade bidrag 2019 2018

Lämnade bidrag till myndigheter –3 591 –4 199

Lämnade bidrag till statliga bolag –1 053 –3 318

Lämnade bidrag till privata företag –3 729 –1 863

Lämnade bidrag till EU-land –2 464 –1 308

Lämnade bidrag till enskilda personer –2 864 –3 843

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

Lämnade bidrag till övriga –2 663 –957

Summa –19 014 -18 138

Not 14. Årets kapitalförändring 2019 2018

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev

 – anslag 459 –10 782

 – avgifter 328 625

 – bidrag –152 911

Summa utbildning enligt uppdrag  
i regleringsbrev

 
635

 
–9 246

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter –867 –1 331

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–867

 
–1 331

 
Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå

 – anslag 24 775 16 357

 – avgifter 0 0

 – bidrag –24 884 –8 577

Summa forskning och utbildning på  
forskarnivå

 
–109

 
7 780

 
Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i regleringsbrev

 – avgifter 765 90

 – bidrag 0 0

Summa uppdragsverksamhet enligt bilaga 4 i 
regleringsbrev

 
765

 
90

Summa årets kapitalförändring 424 –2 707

Not 15. KronoX–konsortiet

Universitet och högskolor har bildat ett konsortium i syfte att samverka 
för att utveckla, förvalta och ansvara för det datorbaserade schemalägg-
nings- och lokalbokningsprogrammet Kronox. Konsortiet har per 2019-
12-31 tolv lärosäten som medlemmar och dess ekonomiska förvaltning 
sker av Högskolan i Borås. Kronox-konsortiet ingår i högskolans redovisa-
de myndighetskapital enligt följande specifikation:

2019 2018

Balanserad kapitalförändring 474 41

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 245 432

Summa myndighetskapital 719 473

Not 16. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

2019 2018

Ingående balans anskaffningsvärde 16 166 15 158

Tillkommande tillgångar 1 427 1 008

Avgående tillgångar –497 0

Utgående balans anskaffningsvärde 17 096 16 166

Ingående balans ackumulerad avskrivning 14 375 13 883

Årets avskrivningar 612 492

Avgående tillgångar –497 0

Utgående balans ackumulerad avskrivning 14 490 14 375

Restvärde 2 606 1 791

Pågående inköp av Uppgradering CMS på 1 427 tkr ingår i beloppet för 
tillkommande tillgångar.

Not 17. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019 2018

Ingående balans anskaffningsvärde 146 927 136 110

Korrigering av ingående balans 0 –470

Avgår pågående förbrättringsutgift 2017 0 –144

Tillkommande tillgångar 37 430 11 634

Avgående tillgångar –1 780 –203

Utgående balans anskaffningsvärde 182 577 146 927

Ingående balans ackumulerad avskrivning 120 827 108 487

Årets avskrivningar 13 023 12 543

Avgående tillgångar –1 780 –203

Utgående balans ackumulerad avskrivning 132 070 120 827

Restvärde 50 507 26 100

Restvärdet har ökat till stor del på grund av ombyggnation i lokaler för 
polisutbildningen.
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–

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 20. Andelar i hel- och delägda företag

Högskolan i Borås erhöll år 2002 enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/
UH 5 000 tkr för att bilda ett holdingbolag. Högskolan i Borås Holding 
AB bildades 2004-02-23 och under 2018 redovisade bolaget en vinst på 
1 194 tkr, vilken Högskolan i Borås redovisar som resultat från andelar i 
hel- och delägda företag i resultaträkningen för 2019. Holdingbolagets 
dotter- och intresseföretag är per 2018-12-31 Inicia AB 100%, Reaction 
R&D Center AB 20% Posifon AB 17,6%, AB Initio 11,3%, Enrad AB 
0,2%, Trisquel Medical AB 4,8%, Inuheat Group AB 0,3% och Fureho 
AB 0,9%.

Antal Bokfört 
värde

Inicia AB, org nr 556698–1329 1 000 100

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

 
200

 
–

Posten andelar i hel- och delägda företag har ökat med 1 195 tkr och 
beror på Holdingbolagets redovisade vinst 2018.

Not 21. Andra långfristiga värdepappersinnehav

  
Antal

Anskaff-
ningsvärde

Marknads-
värde

Sparbanken Sjuhärad Fond: 
Bas Mix

 
32 478

 
1 000

 
1 040

Fonderna har värderats till verkligt värde (marknadsvärde) och tillhör en 
donation från Gunnar Ivarsson.

Not 19. Pågående nyanläggningar 2019 2018

Ingående balans anskaffningsvärde 1 982 158

Tillkommande tillgångar 529 2 193

Överföring från pågående till anläggning –1 982 –158

Utgående balans anskaffningsvärde 529 2 193

Restvärde 529 2 193

Ingående balans 2019 har korrigerats med 211 tkr som avser inköp av 
konkursbo 2017 där allt inte var en anläggning utan 211 tkr har direkt-
avskrivits. Posten pågående nyanläggningar har minskat med 1 664 
tkr. Detta beror på att de tre inköpen som var bokförda som pågående 
nyanläggningar 2018 har överförts till anläggningar eller direktavskrivits 
2019.

Not 18. Maskiner, inventarier, installationer 
m.m.

 
2019

 
2018

Ingående balans anskaffningsvärde 153 788 145 530

Korrigering av ingående balans 0 –2

Tillkommande tillgångar 19 733 10 882

Överföring från pågående nyanläggning 1 981 158

Avgående tillgångar –2 818 –2 780

Utgående balans anskaffningsvärde 172 684 153 788

Ingående balans ackumulerad avskrivning 118 075 109 222

Årets avskrivningar 13 225 11 611

Avgående tillgångar –2 818 –2 758

Utgående balans ackumulerad avskrivning 128 482 118 075

Restvärde 44 202 35 713

Ökningen av restvärdet beror till stor del på aktiviering av Sambaprinter 
1 398 tkr, Rundstickmaskin 2 330 tkr och Flatstickmaskin 1 271 tkr.

Not 22. Fordringar hos andra myndigheter

Posten fordringar hos andra myndigheter har ökat med 10 245 tkr. 
Ökningen beror till största delen på kundfakturor 201912 till 
Polismyndigheten.

Not 23. Övriga kortfristiga fordringar 2019 2018

Reseförskott 4 10

Fixkassor 1 1

Förskott lön 29 6

Diverse fordringar 240 352

Summa övriga kortfristiga fordringar 274 369

Not 24. Förutbetalda kostnader 2019 2018

Förutbetalda hyreskostnader 22 538 20 479

Övriga förutbetalda kostnader 7 012 6 729

Summa förutbetalda kostnader 29 550 27 208

Ökning av förutbetalda kostnader beror på ökade förutbetalda 
hyreskostnader för polisutbildningen. 

Not 25. Upplupna bidragsintäkter 2019 2018

Bidrag från annan statlig myndighet 8 851 6 897

Icke statliga bidrag 4 386 10 581

Summa upplupna bidragsintäkter 13 237 17 478

Posten upplupna bidragsintäkter består av upparbetade kostnader 
avseende 38 bidragsfinansierade projekt. 2018 bestod posten av 49 
bidragsfinansierade projekt. De största upplupna bidragsintäkterna hör till 
projekten Body & Space DO-tank Center 5 903 tkr (1 710 tkr föregående 
år) finansierat av Tillväxtverket m.fl. och Waste2Taste 1 230 tkr (310 tkr 
föregående år) finansierat av Tillväxtverket. De upplupna bidragsintäkter-
na har minskat  jämfört med föregående år, vilket beror på att flera större 
projekt där rekvirering av bidrag skett i efterhand närmar sig sitt slut.

Not 26. Övriga upplupna intäkter 2019 2018

Upplupna avgiftsintäkter pågående projekt 812 418

Övriga upplupna intäkter 1 989 116

Summa övriga upplupna intäkter 1 522 534

Posten upplupna avgiftsintäkter pågående projekt består av upparbetade 
kostnader avseende 8 avgiftsfinansierade projekt. 2018 bestod posten 
av 7 avgiftsfinansierade projekt. De största upplupna avgiftsintäkterna 
hör till projekten PAX, VGR, Metrum, utveckling av nästa generations 
elkvalitetsmätsystem 467 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av VGR, 
Internetanvändning på biblioteket 188 tkr (0 tkr föregående år) finansie-
rat av Kultur i Väst, Starkdagen 114 tkr (166 föregående år) finansierat 
av företag. Posten övriga upplupna intäkter har ökat 2019 jämfört med 
2018. Ökningen beror till största del på periodiserade intäkter för polis-
utbildningen.



HÖGSKOL AN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2019 — 79

–

Finansiell redovisning

Not 27. Avräkning med statsverket 2019 2018

Uppbörd 0 0

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel som betalats till icke
räntebärande flöde 0 0

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel 0 0

Skuld avseende uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans –2 091 0

Redovisat mot anslag 582 249 573 838

Anslagsmedel som tillförts räntekonto –589 611 –575 929

Fordringar/Skulder avseende anslag i 
räntebärande flöde –9 453 –2 091

För 2019 har högskolan ett anslagssparande på 7 362 tkr eftersom 
utfallet för HST/HPR ligger lägre än takbeloppet.

Not 28. Behållning räntekonto i Riksgälden 2019 2018

Behållning räntekonto i Riksgälden 144 669 102 007

Behållningen på räntekontot har ökat med 42 662 tkr. Ökningen beror till 
stor del på ökade inbetalningar 2019.

Not 29. Statskapital 2019 2018

Statskapital 1 852 1 681

Statskapitalet består av 1 681 tkr varav 1 705 tkr avser högskolans 
holdingbolag enligt regeringsbeslut 50 U2002/4579/UH och 147 tkr 
avser konst.

Not 30. Balanserad kapitalförändring 2019 2018

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 185 166 195 913

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 178 677 188 093

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
6 489

 
7 820

Forskning och utbildning på forskarnivå –151 397 –159 266

Forskning och utbildning på forskarnivå –151 015 –158 795

Uppdragsverksamhet enligt bilaga 4  
i regleringsbrev

 
–382

 
–471

Summa 33 769 36 647

2018-års kapitalförändring –2 707 tkr har justerats med 171 tkr som  
avser 2018-års resultat från andelar i hel- och delägda företag. Beloppet 
–2 878 tkr har förts till posten Balanserad kapitalförändring 2019.

Not 31. Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

 
2019

 
2018

Ingående avsättning 533 1 641

Årets pensionskostnad 478 –352

Årets pensionsutbetalningar –431 –756

Utgående avsättning 580 533

Under året nyupptagna lån 57 108 21 098

Årets amorteringar –23 761 –23 128

Utgående balans 82 108 48 761

Posten Lån i Riksgälden har ökat med 33 347 tkr mellan 2019 och 
2018. Ökningen beror på ökning av anläggningstillgångar och då främst 
ombyggnationer i lokaler för polisutbildningen.

Låneram i Riksgälden 2019 2018

Beviljad låneram 95 000 65 000

Utnyttjad låneram vid årets slut 82 108 48 761

Beviljad kreditram på räntekontot 0 0

Maximalt utnyttjad kontokredit hos  
Riksgälden

 
0

 
0

Not 34. Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 2019 2018

Summa kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 19 201 16 888

Ökningen beror främst på en skuld till Polismyndigheten som ej fanns 
med 2018.

Not 35. Leverantörsskulder 2019 2018

Summa leverantörsskulder 15 528 18 658

Minskningen beror på att 2018 var det flera leverantörsskuldsfakturor 
som avsåg förbättringsutgifter. Dessa finns inte med 2019.

Not 36. Övriga kortfristiga skulder 2019 2018

Personalens källskatt 8 305 8 484

Medel i EU-projekt till projektpartners 0 229

Övriga kortfristiga skulder 369 100

Summa övriga kortfristiga skulder 8 674 8 813

Not 32. Övriga avsättningar 2019 2018

Ingående balans 3 715 2 378

Årets förändring 868 1 337

Ugående balans 4 583 3 715

Posten övriga avsättningars utgående balans består av avsättning för lo-
kalt omställningsarbete 4 583 tkr (3 715 tkr föreg år).  Av posten bedöms 
800 tkr regleras under 2020.

Not 33. Lån i Riksgälden 2019 2018

Ingående balans 48 761 50 791
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Not 37. Upplupna kostnader 2019 2018

Upplupna löner och arvoden 13 333 13 717

Upplupna semesterlöner 19 043 17 027

Upplupna transfereringskostnader 1 568 2 308

Övriga upplupna kostnader 3 352 5 864

Summa upplupna kostnader 37 296 38 916

Posten upplupna löner och arvoden under upplupna kostnader består av 
periodisering av lärares planeringssaldon per 2019-12-31 10 541 tkr 
(11 425 tkr föregående år), upplupna löner utbetalade i januari 1 378 tkr 
(1 335 tkr föregående år), inarbetad komptid och flexsaldo per 
2019-12-31 1 057 tkr (957 tkr föregående år) och periodisering nytt 
löneavtal 357 tkr (0 tkr föregående år).

Posten upplupna kostnader har minskat med 1 620 tkr. Minskningen 
avser framförallt periodisering av kostnader för verksamhetsförlagd 
utbildning.   

Not 38. Oförbrukade bidrag 2019 2018

Bidrag från annan statlig myndighet 21 901 23 123

Icke statliga bidrag 36 616 31 407

Summa oförbrukade bidrag: 58 517 54 530

Posten oförbrukade bidrag består av saldot av 94 bidragsfinansierade pro-
jekt. 2018 bestod posten av 102 bidragsfinansierade projekt. De största 
oförbrukade bidragen hör till projekten INNOVATEDDIGNITY 4 280 tkr 
(0 tkr föregående år) finansierat av EU, Resource effective textile pro-
cesses for coloration, functional and smart textiles 4 169 tkr (2 306 tkr 
föregående år) finansierat av Stiftelsen svensk textilforskning, WEAFING 
3 623 tkr (0 tkr föregående år) finansierat av EU, Nationella Textil- och 
Modeplattformen 3 579 tkr (4 451 tkr föregående år) finansierat av Na-
turvårdsverket och en maskininvestering 2 639 tkr (2 149 tkr föregående 
år) finansierat av Stiftelsen Svensk Textilforskning. Dessutom tillhör 
1 000 tkr en ny donation från Gunnar Ivarsson, Wäst-Bygg (0 tkr föregå-
ende år) och 39 tkr en donation från Olle Engström (43 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 16 782 12 146

inom mer än tre månader till ett år 5 119 10 977

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 2019 2018

Förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt 50 960 8 821

Övriga förutbetalda intäkter 1 753 1 203

Summa övriga förutbetalda intäkter: 52 713 10 024

Posten förutbetalda avgiftsintäkter pågående projekt består av saldot 
för 12 avgiftsfinansierade projekt. 2018 bestod posten också av 12 
avgiftsfinansierade projekt. De största förutbetalda avgiftsintäkterna hör 
till projekten Uppstart polisutbildning 37 801 tkr (3 377 tkr föregående 
år) finansierat av Polismyndigheten, Grundutbildning 6 622 tkr (0 tkr 
föregående år) finansierat av Polismyndigheten, Förskollärarutbildning för 
verksamma Borås Stad start Ht19 1 865 tkr (0 tkr föregående år) finan-
sierat av Borås Stad, Avtal kommuner 1 680 tkr (1 268 tkr föregående 
år) finansierat av kommuner och Förskollärarutbildning för verksamma 
Borås Stad start Ht18 1 151 tkr (1 886 tkr föregående år) finansierat av 
Borås Stad.

Posten förutbetalda avgiftsintäkter har ökat med 42 689 tkr 2019 jämfört 
med 2018. Ökningen är hänförlig till förutbetalda intäkter för polisutbild-
ningen.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING PER OMRÅDE
Not 40. Inbetalade forskningsbidrag 2019 2018

Bidrag från annan statlig myndighet 37 980 31 388

Icke statliga bidrag 65 163 62 074

Summa inbetalade forskningsbidrag 103 143 93 462

Inbetalade forskningsbidrag har ökat med 9 681 tkr jämfört med 2018. 
Ökningen beror främst på stora inbetalningar i nya projekt.

  

NOTER TILL MYNDIGHETSKAPITAL
Not 41 Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital Resultat- 
andelar i hel- 
och delägda 

företag

Balanserad 
kapitalföränd-
ring, anslags-

finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapitalföränd-

ring, avgifts-
finansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapitalföränd-
ring, bidrags-

finansierad 
verksamhet

Kapitalför-
ändring enligt 

resultaträk-
ningen 

Summa

 Utgående balans 2018 1 681 0 7 362 9 239 20 046 –2 707 35 621

 A Ingående balans 2019 1 681 0 7 362 9 239 20 046 –2 707 35 621

 Föregående års kapitalförändring 5 575 –616 -7 666 2 707 0

Flytt av kapital som avser resultat i 
hel- och delägda företag

 
171 –171 0

 Omdisponerat kapital 0 –3 604 –1 385 4 989 0

 Årets kapitalförändring 0 424 424

B Summa årets förändring 171 0 1 800 –2 001 –2 677 3 131 424

C Utgående balans 2019 1 852 0 9 162 7 238 17 369 424 36 045

Uppdelning av årets kapitalförändring se not 14.



 

Utbildning och forskning 2019 2018 2017 2016 2015

Totalt antal helårsstudenter2 5 894 5 486 5 501 5 559 5 813
Kostnad per helårsstudent 87 96 93 90 84
Totalt antal helårsprestationer2 4 858 4 603 4 686 4 688 4 780
Kostnad per helårsprestation 106 114 109 107 102
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (HST)3 36 35 38 35 36
Totalt antal nyantagna doktorander 16 22 26 13 11
– andel kvinnor 60% 42% 67% 63% 100%
– andel män 40% 58% 33% 37% 0%
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 114 119 119 105 107
– andel kvinnor 66% 63% 64% 62% 60%
– andel män 34% 37% 36% 38% 40%
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)4 55 55 48 45 51
– andel kvinnor 75% 78% 70% 74% 67%
– andel män 25% 22% 30% 26% 33%
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,9 2,8 2,5 5,9 3,6
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3,8 3,9 4,4 6,7 5,7
Total antal doktorsexamina 14 19 8 11 23
– andel kvinnor 64% 53% 75% 55% 56%
– andel män 36% 47% 25% 45% 44%
Totalt antal licentiatexamina 2 2 2 3 2
– andel kvinnor 100% 100% 50% 67% 100%
– andel män 0% 0% 50% 33% 0%
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 320 294 268 293 310
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 572 540 541 443 416
Personal5

Totalt antal årsarbetskrafter 674 660 629 613 607
– varav andel kvinnor 61% 61% 61% 61% 59%
– varav andel män 39% 39% 39% 39% 41%

Medelantalet anställda 757 748 730 713 694
– varav andel kvinnor 62% 61% 61% 61% 59%
– varav andel män 38% 39% 39% 39% 41%
Totalt antal lärare (årsarb.) 349 344 333 332 334
– varav andel kvinnor 56% 56% 55% 53% 53%
– varav andel män 44% 44% 45% 47% 47%
Antal disputerade lärare (årsarb.) 191 197 186 183 180
– varav andel kvinnor 52% 50% 49% 48% 46%
– varav andel män 48% 50% 51% 52% 54%
Antal professorer (årsarb.) 29 29 30 30 31
– varav andel kvinnor 31% 28% 27% 36% 34%
– varav andel män 69% 72% 73% 64% 66%
Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 751 700 671 637 633
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 567 533 504 491 492
– andel anslag (%) 88% 93% 94% 93% 92%
– andel externa intäkter (%) 12% 7% 6% 7% 8%
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 184 167 167 146 141
– andel anslag (%) 44% 45% 40% 45% 42%
– andel externa intäkter (%) 56% 55% 60% 55% 58%
Kostnader totalt (mnkr) 751 703 671 646 639
– andel personal 68% 69% 68% 68% 68%
– andel lokaler 13% 13% 13% 13% 13%
Lokalkostnader6 per kvm (kr) 1 742 1 712 1 793 1 772 1 768
– andel av justerade totala kostnader (%) 14% 14% 15% 15% 15%
Balansomslutning (mnkr) 315 236 241 236 248
– varav oförbrukade bidrag 59 55 45 44 42
– varav årets kapitalförändring 0 –3 –1 –11 –7
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 36 36 38 39 50

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

Myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå –151 –151 –160 –181 –197
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 Antal doktorander för 2017 och 2018 har rättats till 48 respektive 55. 2017 har även andelen kvinnor och andelen män ändrats till 70 respektive 30.
5 Från och med 2017 redovisar Högskolan i Borås enligt SUHFs rekommendation varför data inte är jämförbara med tidigare årsredovisningar.
6 Redovisas i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds 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 2019 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
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