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INNEHÅLL

ODLA DINA  
FRAMTIDSDRÖMMAR
På Högskolan i Borås växer drömmarna till 
spännande yrken som exempelvis affärsingenjör, 
civilekonom, grundlärare, sjuksköterska, 
textildesigner och bibliotekarie.

Oavsett vilken utbildning du väljer lovar vi att ge  
dig en sällsynt växtkraft – som du kan använda  
för att göra skillnad i framtiden.
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HÖGSKOLAN  
MITT I STAN
Att plugga är inte bara sena nätter 
vid datorn och tentaplugg ande. Minst 
lika mycket handlar om dina nyfunna 
vänner, roliga upplevelser, sena fester 
och nya intressen. Studentlivet vid 
Högskolan i Borås innehåller allt detta  
och mycket mer!
I BORÅS FINNS ETT stort utbud av studentvänliga caféer där 
du kan träffa vänner eller få lugn och ro att studera.

DU HITTAR OCKSÅ flera gym som erbjuder stenhårda grupp-
träningspass och styrketräning på egen hand. Tycker du om 
att se matcher live så finns här lag i både fotboll och basket. 
En stor ridsportsanläggning finns strax utanför stan dit du 
enkelt tar dig med buss eller cykel. I Borås finns även schyst 
kultur, bland annat utomhusgalleriet No Limit.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

GÖTEBORG TAR DET
FRÅN KORSVÄGEN I

MINUTER MED

CA50BUSS 100
till Borås Resecentrum

25 CAFÉER
ÖVER

med studentvänliga priser

MINUTERS
CA10 GÅNGVÄG 

RESECENTRUM ÄR
BORÅS

från Högskolan i Borås

30
PUBAR/
RESTAURANGER

ÖVER
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BADPLATSER
kommunala24

SIMHALLAR
2 centrala

GYM
STÖRRE7

som erbjuder studentrabatter

PARKER14
i olika storlekar

med olika
artister

SOMMAR
TORSDAGAR

GRATISEVENT

8UNDE
R
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Jag bor i Göteborg, så det jag ser fram 
emot mest är tupplurarna man kan ta på 
100-bussarna till skolan, så att man är rejält 
utvilad innan föreläsning. Högskolan i sig 
är väldigt bra, den har en go stämning och 
bra utbildningsmöjligheter.”

– PERNILLA, STUDENT

VAD ÄR DET BÄSTA MED 
HÖGSKOLAN I BORÅS?

”Högskolan i Borås är en plats för kunskap och 
gemensamhet. För mig är det en trygg punkt.

– SIMON, STUDENT

’’

’’
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”Det bästa med Högskolan i Borås är att 
skolan tillåter mig att utvecklas på ett 
personligt plan. Att läsa till affärsingenjör 
kommer att öppna upp stora möjligheter för 
mig på arbetsmarknaden.

– SADIJA, STUDENT

Det finns mycket som är bra med 
Högskolan i Borås, men om jag 
ska välja ett exempel så är det vårt 
framgångsrika arbete med hållbar 
utveckling. Vi är en av de bästa i 
Sverige på just detta! För dig som 
funderar på att bli student hos oss 
så innebär det bland annat att vi 
integrerar hållbar utveckling i våra 
utbildningar. Det finns många 
utmaningar i framtiden och det 
är vårt ansvar som lärosäte att 
förklara och skapa förståelse för 
vad FN:s globala mål i Agenda 
2030 innebär.” 

– BJÖRN BRORSTRÖM, REKTOR 

’’

Det absolut bästa med Högskolan i 
Borås är min utbildning. Jag brinner för 
det jag läser till och möjligheterna till 
utveckling är otroligt breda. Högskolan 
i Borås har en atmosfär som passar alla, 
här kan alla vara sig själva. Högskolan 
erbjuder väldigt många platser för att 
gräva ner sig i sina skolböcker. Två 
exempel är biblioteket och medialabb. 
Staden i sig har också väldigt många 
caféer vilket gör det lätt för dig som 
student att njuta av en god kopp kaffe.”

– PAOLO, STUDENT

’’

’’
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REDO FÖR POLISUTBILDNINGEN
FEM FRÅGOR TILL POLISLÄRARE FREDRIK STRÖMKVIST

Fredrik Strömkvist är den förste polisläraren på plats vid den nystartade 
polisutbildningen vid Högskolan i Borås. Han är redo att välkomna första  
kullen polisstudenter som börjar januari 2019.
HUR TRÄNAR MAN UPP EN BRA POLIS?  
Med motivation skulle jag säga. Det är ett ledord. Att 
skapa motivation genom förankring. Mitt uppdrag som 
lärare är att skapa en förståelse om varför saker sker och 
blir som det blir. Jag vill lära dig som student att reflektera 
kring varför du gör som du gör. Att bli polis är en yrkes-
utbildning och det ska finnas en röd tråd mellan det jag  
lär ut och det som sker i samhället.

HUR SER FRAMTIDENS POLIS UT? 

Jag tror att framtidens poliser kommer att återspegla de 
generationer de kommer ifrån. Jag tror på öppenhet och 
jag hoppas att vi får in fler tjejer och fler personer med 
utländsk bakgrund till polisen.

VAD TYCKER DU KÄNNETECKNAR EN BRA POLIS? 

Det är en person med ett rättssäkert och demokratiskt 
tänkande. Som polis måste du ha en förståelse för polisens 
roll i samhället och vilka vi jobbar för. Bra förmågor tycker 
jag är att vara en bra kommunikatör, någon som lyssnar 
aktivt med en stor portion ödmjukhet och förståelse. Att 
vara polis är också att vara handlingskraftig. Du ska klara 
av att kliva in i situationer från vilka de allra flesta vill 
kliva bort. Att handla resolut är avgörande. Att vara polis 
är en bred mix, ena stunden griper du någon, en stund 
senare åker du förbi ett dagis och vinkar glatt tillbaka till 
de nyfikna barnen.

VARFÖR VILLE DU BLI POLIS? 

Jag har alltid tyckt att det verkar vara ett intressant yrke 
och ett yrke där du gör skillnad. En händelse som präglat 
mig lite extra under min polisgärning var när jag och min 
kollega, båda då ganska oerfarna poliser, kom först till en 
olycksplats. En ung man hade blivit påkörd av tåget och 
förlorat båda benen och en arm. Vi var övertygade om 
att han var död, men i den kalla luften såg vi röken från 
hans andetag. Vi lade första förband och lyckades stoppa 
blodflödet. Det räddade livet på honom. Vi träffar honom 
ibland, det är alltid speciella möten som betyder mycket för 
oss som var där. Det är en händelse som lärt mig vikten av 
att vara mentalt förberedd. Du vet aldrig vad som väntar.

VAD BÖR MAN VARA MEDVETEN OM NÄR MAN SÖKER TILL POLIS? 

Polis ska du vara utifrån dina egna värderingar och inte 
försöka passa in i hur en polis ska vara. Läs på vad det 
innebär innan du söker och skaffa dig så mycket kunskap 
du kan. Du ska utgå från dig själv och din förmåga, försök 
inte härma eller efterlikna. Som polis måste du vara trygg 
och trivas med dig själv. Väl i yrket handlar mycket om att 
träna, sova och äta bra för att ge dig själv förutsättningar 
att kunna fatta rätt beslut och agera under press och stress. 
Att vara polis är en evig mix av ljus och mörker. Du får 
se mycket av samhället som andra lyckligtvis slipper, inte 
sällan är det svåra saker och alla där ute vill dig inte väl, 
detta måste du vara medveten om. Det är lätt att bli cynisk. 
Men jag väljer att se det som är ljust, och hoppet, om att 
människan är god till sin natur.





CENTRALT CAMPUS 
Vi har samlat hela vårt campus i centrala Borås. Det skapar 
närhet för dig som student och underlättar din vardag.
HÖGSKOLANS CAMPUS ligger mitt i stan i slutet av den centrala Allégatan, knappt 10 minuters 
promenad från Resecentrum. Närheten till allt i Borås gör att det blir korta avstånd mellan 
utbildning, nöje och ny kunskap. På vårt campus hittar du allt du behöver. Förutom lärosalar 
har vi ett av Sveriges bästa bibliotek, restauranger, caféer och en studentbokhandel. 
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Närheten till allt lockar  
studenter till Borås.



A. Studentbostäder – Bifrost 

B. Campus – Balder

C. Campus – Sandgärdet

D. Studentcentrum

E. The Kårner

F. Biblioteket

G. Studentbostäder – Balder studenthem

H. Studentbostäder – Kulans studentboende

I. Campus – Textile Fashion Center

J. Studentbostäder – Simonsland

1. Skulpturen Pinocchio 

2. Södra torget (busstorget)

3. Stora torget

4. Sandwalls plats

5. Stadsparken

6. Resecentrum
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FÖLJ OSS I  
SOCIALA MEDIER 
Håll dig uppdaterad genom våra  
sociala kanaler. Du får ta del av  
allt som händer på högskolan och  
får bättre koll på hur det är att  
studera hos oss.

twitter.com/hogskolaniboras

youtube.com/universityofboras

facebook.com/hogskolaniboras

@hogskolaniboras

#skapadinframtidiborås

#högskolaniborås



hogskolaniboras

Plugga inte ihjäl dig! Planera dina studier, så att du även har 

tid för annat och inte blir less på skolan . Högskolan är en tid 

för att ha roligt också, så skapa tid för dina nya vänner och allt 

annat roligt som studentlivet erbjuder . #skapadinframtidiborås 

#högskolaniborås

ALVA, STUDERAR BIBLIOTEKARIEPROGRAMMET

HÖGSKOLAN I BORÅS, ODLA DINA FRAMTIDSDRÖMMAR

#odladinaframtidsdrömmar

#hållbarkunskap

hogskolaniboras

Hitta en studieteknik – plugga lite varje dag . Jag har en rätt tydlig 

liknelse: Tar du tillräckligt små bitar så kan du äta en hel blåval . 

#skapadinframtidiborås #högskolaniborås

ANNA, TIDIGARE STUDENT, KEMIINGENJÖR – TILLÄMPAD BIOTEKNIK 

HÖGSKOLAN I BORÅS, ODLA DINA FRAMTIDSDRÖMMAR

hogskolaniboras

Genom åren har jag pluggat lite överallt, men jag skulle säga att 
”medialabbet”, en datasal här på högskolan, är bästa stället att  
plugga på . Eftersom vi jobbar väldigt mycket med datorer, blir det 
nästan en självklarhet att jag sätter mig där och pluggar . Men det 
passar även när du pluggar redovisning . Dessutom finns det alltid 
sköna människor där . #skapadinframtidiborås #högskolaniborås 
#hållbarkunskap

MUSTAFA, STUDERAR DATAEKONOMUTBILDNINGEN HÖGSKOLAN I BORÅS, ODLA DINA FRAMTIDSDRÖMMAR

hogskolaniboras

Njut av att vara student, det kan vara jobbigt ibland men det är också en av de roligaste perioderna i ditt liv . Försök att ha framförhållning trots att det kan vara svårt .
ANTON, TIDIGARE STUDENT PÅ SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN HÖGSKOLAN I BORÅS, ODLA DINA FRAMTIDSDRÖMMAR
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SÅ HÄR BLIR DU STUDENT
Att börja studera är ett stort beslut för de allra flesta och 
kräver både tid och förberedelser. För att din ansökan ska 
bli fullständig bör du i god tid läsa igenom all information 
om anmälan och antagning.
TILL DE FLESTA KURSER och program anmäler du dig via webbplatsen antagning.se. Där hittar 
du aktuell information om utbildningsutbudet och information om hur du anmäler dig. På 
webben kan du följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Du kan även 
läsa kontrollbesked och svara på antagningsbesked.

ANMÄLAN TILL DE FLESTA kurser och program för höstterminen ska ske senast den 15 april. 
För att kunna antas till en högskole utbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagnings-

sammanhang kallas de för behörighetskrav och kraven skiljer sig mellan olika utbildningar. 
På hb.se kan du läsa mer om alla program och kurser samt se vilken behörighet som krävs  
för utbildningarna.

BEHÖRIGHETSKRAVEN DELAS IN i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grund-
läggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken 
utbildning på grundnivå du söker. Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken 
utbildning du söker.

DU KAN ÖKA dina chanser att antas genom att skriva högskoleprovet. Om du skriver högskole-
provet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp utöver dina gymnasiebetyg. Högskoleprovet 
skrivs lördagen den 6 april, sista dagen för anmälan till vårens prov är den 1 februari.

SÅ HÄR ANSÖKER DU – STEG FÖR STEG 

ANMÄLAN GÖRS via antagning.se eller skickas med post. Sista 
datum för anmälan är 15 april för höstterminen. OBS! En  
del av våra utbildningar har sista anmälningsdatum i mars.  
Se respektive utbildningsinformation.

NÄR DIN ANMÄLAN blivit granskad får du ett kontrollbesked. 

ANTAGNINGSBESKED från första urvalet ger dig besked om du är 
antagen, har fått en reservplats eller är struken till de program 
eller kurser du sökt till. Antagningsbeskedet från första 
urvalet kommer i juli inför höstterminen.

OM DU ÄR ANTAGEN till program eller kurser måste du tacka ja 
om du vill ha platsen. Om du är placerad som reserv måste 
du också tacka ja om du vill stå kvar på reservplatsen. Du 
kan tacka ja till både utbildningar du blivit antagen till och 
eventuella reservalternativ.

UNGEFÄR EN MÅNAD efter det första antagningsbeskedet sker 
det andra urvalet. Nu kan du som varit reservplacerad i första 
urvalet flyttas upp i turordning på sökta utbildningar.

DU SOM ANTAGITS till en utbildning och tackat ja får kallelse 
och information från högskolan inför terminsstarten. 
Inför terminsstart måste du registrera dig som student på 
utbildningen enligt de instruktioner du får från högskolan. 
 Du förlorar din plats om du inte registrerar dig.

Du har även möjlighet att göra en sen anmälan på 
utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan.  
Du gör anmälan via antagning.se.

VIKTIGA DATUM 

15 MARS 
Webbanmälan öppnar

15 APRIL 
Sista anmälningsdag

OBS! En del av våra 
utbildningar har sista 
anmälningsdatum i 
mars. Se respektive 
utbildningsinformation.

20 JUNI 
Sista kompletteringsdag

11 JULI 
Antagningsbesked med 
svarskrav

26 JULI 
Sista svarsdag

1 AUGUSTI 
Andra antagningsbeskedet







SÅ HITTAR DU BOSTAD
Som student på Högskolan i Borås finns flera boendealternativ. Här tipsar 
vi om olika typer av boende och vilka du kan kontakta för att hitta en 
bostad under din studietid.
BOENDET ÄR EN VIKTIG pusselbit för att ditt studentliv ska bli så 
bra som möjligt! Hur vill du bo? I korridor, rum i villa eller 
lägenhet? Som sambo, kombo eller ensam?

När du bestämt dig för hur du vill bo, är det dags att hitta 
en bostad. 

I BORÅS FINNS det kommunala studentbostäder i  
närheten av högskolan, men även privata fastighetsägare 
som erbjuder boende i olika områden runt om i Borås.

 

SEDAN FLERA ÅR pågår ett nära samarbete mellan 
Högskolan i Borås, Borås Stad och Studentkåren i  
Borås för att underlätta för nya studenter att finna  
ett bra boende. 

BORÅS HAR EN gemensam bostadsportal för blivande 
studenter vid Högskolan i Borås. Tjänsten underlättar 
för dig som söker boende och du kan kostnadsfritt 
prenumerera och få information om lediga hyresrätter  
i Borås. hb.se/boende



VÅRA UTBILDNINGAR 
Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika 
utbildnings- och forsknings miljöer samt en tydlig profil. Vi erbjuder unika 
utbildningar inom 11 områden och har en ambition att bli det tredje 
universitetet i Västsverige. 
HÖGSKOLAN I BORÅS har cirka 11 000 studenter och drygt 
700 anställda. 

I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver 
vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet 
och med stor samhällsrelevans. 

VI ANORDNAR aktiviteter tillsammans med näringslivet och 
studentkåren – exempelvis branschträffar och sittningar. 
Det gör vi för att öka dina chanser till jobb, men också för 
att du ska knyta bra kontakter under tiden du studerar.

HOS OSS KAN DU välja bland 58 utbildningsprogram på olika 
nivåer. Vi erbjuder studier på basår för dig som saknar 
behörighet samt program på grundnivå och avancerad nivå.

HÖGSKOLAN I BORÅS ambition är att bli det tredje universitetet 
i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som 
sätter studentens lärande i centrum. Flera av våra utbildningar 
finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela 
Sverige. Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som 
internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och 
Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom 
utbildning och forskning inom sina respektive områden.

VI ÄR EN HÅLLBAR HÖGSKOLA. Högskolan i Borås har ett stort 
ansvar att beskriva, förklara och skapa förståelse för de 
utmaningar som målen i Agenda 2030 innebär. Vi är en 
hållbar högskola och som student uppmuntras du att redan 
från start tänka hållbarhet i en vid bemärkelse oavsett vilken 
utbildning du går.
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VI HAR UTBILDNINGAR INOM DESSA OMRÅDEN

Vi är en hållbar högskola och uppmuntrar  
våra studenter att tänka hållbarhet.  
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Organisations- och 
personalutvecklare i 
samhället
180 högskolepoäng

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling?  
Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i 
samhället rätt för dig.

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med personalfrågor 
och verksamhetsutveckling i arbetslivet. I fokus för utbildningen står 
strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i 
arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.

Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att 
omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Vi 
aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass 
och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering.  
I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt.

Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta 
bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en 
mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i  
en organisation som är relevant för utbildningen.

Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i 
ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en  
filosofie kandidatexamen.

EXAMEN Kandidatexamen 

VIDARE STUDIER Studierna ger dig möjlighet att studera vidare på 
magisternivå i arbetsvetenskap samt andra samhällsvetenskapliga 
magister- och masterutbildningar. Efter avlagd examen på avancerad  
nivå kan du även söka till forskarutbildning i arbetsvetenskap.

ARBETSMARKNAD Efter den här utbildningen kan du jobba som 
organisations- och personalutvecklare, eller så kan du jobba med personal-, 
verksamhets- och kompetensfrågor, t.ex. som verksamhetsutvecklare, 
personaladministratör, HR-personal, utvecklingsledare, avdelningschef, 
projektledare, utbildare eller utredare.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

URVAL 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom 
högskoleprov. Till resterande 30% av platserna sker alternativt urval 
genom rangordning av den sökandes arbetslivserfarenhet med en övre 
gräns på 96 månader.

ANTAL PLATSER 60

ANMÄLNINGSKOD HB-92220

PÅBYGGNAD

Magisterutbildning med 
inriktning arbetsvetenskap
60 högskolepoäng

Är du intresserad av hur arbete påverkar människors sociala 
relationer och aktiviteter och hur arbete inom industri och 
offentliga verksamheter organiseras och förändras. Då ska du titta 
på den här magisterutbildningen som förbereder dig för kvalificerat 
arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Utbildningen syftar till att utveckla din vetenskapliga förmåga att undersöka 
och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privata företag 
och offentliga verksamheter, samt förändringar i arbetsmarknadssystemen. 
Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar 
metodologiska utgångspunkter, tillämpar olika metoder och skriver ett 
självständigt examensarbete. Utbildningen ger dig både fördjupad kunskap 
om aktuella utvecklingskoncept nationellt och internationellt samt ett 
kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Utbildningen ger 
dig även kunskaper i att identifiera och analysera problem samt att hantera 
förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs 
universitet och Karlstad universitet. Genom detta samarbete får du 
möjlighet att resa runt och möta forskare och lärare i arbetsvetenskap vid 
alla dessa lärosäten.

FYRA KURSER INGÅR:

• Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv,  
15 högskolepoäng

• Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng

• Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng

• Examensarbete, 15 högskolepoäng

EXAMEN Magisterexamen 

VIDARE STUDIER Magisterexamen ger dig också möjlighet att söka in på 
forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap.

ARBETSMARKNAD En magisterexamen i arbetsvetenskap ger dig möjligheter 
till kvalificerat arbete inom personal- och arbetsliv, rekrytering, ledarskap 
samt organisationsutveckling, men också till kvalificerat utrednings- och 
utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt 
område om 180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett 
självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng eller annan 
examen om 180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett 
självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt 30 högskolepoäng inom 
samhällsvetenskapligt område. 

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-92012
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Bibliotekarie 
180 högskolepoäng

Vill du ha ett socialt och dynamiskt arbete i en verksamhet med en 
central funktion i det digitaliserade globala informationssamhället? 
Är du intresserad av att organisera, söka och tillgängliggöra 
information? Vill du främja demokrati, stödja människors lärande, 
utveckla barns läsning, förmedla kultur eller bistå forskning?  
Då är bibliotek rätt arbetsplats för dig!

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som spänner över flera 
kunskapsområden med relevans för bibliotek och andra informations-
försörjande verksamheter. Grunden för utbildningen är ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap.

Bibliotekarier kan arbeta i verksamheter som skolbibliotek, 
folkbibliotek, sjukhusbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek eller 
andra informationsintensiva organisationer alla med sina egna uppdrag 
och användargrupper. Under utbildningens gång kommer du att utveckla 
kunskaper om hur människor använder information och om hur du 
möter och stödjer användares behov och lärandeprocesser. Du får teknisk 
och pedagogisk spetskompetens för att kunna organisera, söka och 
förmedla information utifrån ett användarperspektiv samt kunskaper 
om biblioteken som organisation. Utbildningen ger även kompetenser 
för att arbeta med ledning och ledarskap samt för att förstå och utveckla 
biblioteksverksamheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningen ger en bred kunskaps- och kompetensbas med stora 
möjligheter till egen specialisering bland annat genom ett brett 
utbud av valbara kurser som är tillämpbara i många verksamheter. 
Utbildningens akademiska karaktär gör att du utvecklar förmågor och 
färdigheter för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling i en tid där 
uppdrag och arbetsuppgifter för bibliotek och bibliotekarier ständigt 
förändras. Samtidigt som du får forskningsförankrade kunskaper 
och ett analytiskt förhållningssätt, får du under programmets gång 
kunskaper i arbetssätt och arbetsredskap som är vanligt förekommande 
i dagens biblioteksverksamheter. Utbildningen ger dig kontakt med och 
insyn i biblioteksfältet på olika sätt och i olika former som fältstudier, 
auskultationer, studiebesök och gästföreläsningar. Inom ramen för 
Bibliotekshögskolans Mentorsprogram erbjuds du en mentor inom 
bibliotekssektorn som stödjer din utveckling inför ditt framtida yrkesliv. 

PROGRAMMET INNEHÅLLER KURSER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

• Introduktion till högre utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap

• Kurser med centrala ämnesperspektiv:
 - biblioteket som en samhällsinstitution
 - människan som informations- & biblioteksanvändare
 - att söka och organisera dokument och information

• Vetenskapsteori och forskningsmetod

• Valbara kurser

• Kandidatuppsatskurs

EXAMEN Kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Som bibliotekarie stödjer du människors informations- 
och kunskapssökande, en kompetens som efterfrågas inom bibliotek 
och andra informationsförsörjande verksamheter, såsom folkbibliotek, 
skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, 
företagsbibliotek och specialbibliotek. Krav och arbetsuppgifter varierar 
mellan olika verksamheter.

Efter examen från programmet är du behörig att söka utbildningar  
på avancerad nivå.

VILL DU VETA MER OM AKTUELLA BIBLIOTEKSFRÅGOR?

• Besök Svensk Biblioteksförenings webbsida: www.biblioteksforeningen.org

• Besök Kungliga bibliotekets hemsida: www.kb.se

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/ 
1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 70

ANMÄLNINGSKOD HB-92301
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Webbredaktör, 
distansutbildning
180 högskolepoäng distans

Organisationers webbplatser spelar en viktig roll både internt och 
gentemot omvärlden. Det här är utbildningen för dig som vill 
arbeta med webbplatser och utveckla din förmåga att kombinera 
kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, 
design och flexibilitet.

En webbredaktör arbetar med organisationers webbplats på internet eller 
intranät. Webbredaktören ser till att webbplatsen uppfyller de behov 
användarna har på webbplatsens tillgänglighet och struktur och ser 
till att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. 
Förutom det redaktionella arbetet är det vanligt att webbredaktören också 
ansvarar för underhåll och teknikutveckling, grafisk produktion och 
design. Webbredaktörens kompetens spänner över ett brett register. Yrket 
handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket 
förutsätter initiativförmåga och kreativitet.

Utbildningen är treårig och ges som distansutbildning. Du läser kurser 
inom informationsarkitektur. Du kan också välja att endast läsa två år och 
då ta ut en högskoleexamen inom huvudområdet informationsarkitektur.

UTBILDNINGEN ÄR I UPPDELAD I KUNSKAPSOMRÅDENA:

• design och grafisk form

• kommunikationsteori

• informationsjuridik

• publiceringsverktyg

• redaktionellt arbete

• teknisk utveckling och programmering

• vetenskaplig teori och metod

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan genomföras i 
samarbete med en extern organisation.

EXAMEN Kandidatexamen 

VIDARE STUDIER Examen ger behörighet för studier på avancerad 
nivå inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Efter avslutat program och 1 års arbetslivserfarenhet 
har studenten behörighet till magisterprogrammet Strategisk information 
och kommunikation vid Högskolan i Borås.

ARBETSMARKNAD Efter examen finns en mycket varierad arbetsmarknad 
att arbeta inom. Alla företag, institutioner och organisationer med en 
webbsida, eller ett intranät, är potentiella arbetsgivare. Du kan också 
arbeta som egen företagare eller entreprenör. De informations- och 
kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd 
av detta växer behovet av professionella webbredaktörer och andra 
informationsinriktade specialister.

OBSERVERA Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i 
huvudsak via programmets lärplattform, på dagtid, vilket förutsätter att 
deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. 
Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina 
studier på hemorten.

Det förekommer inga fysiska träffar. Utbildningen går inte att 
kombinera med samtidigt förvärvsarbete av betydande omfattning.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 85

ANMÄLNINGSKOD HB-92330
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Masterprogram: Biblioteks- 
och informationsvetenskap, 
digitala bibliotek och 
informationstjänster
120 högskolepoäng distans

Vill du ha ett jobb i bräschen för informations- och biblioteks-
vetenskap? Är du intresserad av att hjälpa människor att förstå 
meningen med den digitala världen, som har blivit en så viktig del 
i deras arbete och vardagsliv. Vill du ha tillgång till all världens 
kunskapsskatter som har samlats in under årtusenden? Det här 
programmet erbjuder spännande möjligheter att hitta ditt drömjobb.

Många olika verksamheter som erbjuder digitala biblioteks- och 
informationstjänster, allt från allmänna och akademiska bibliotek och 
internationella företag till barnbibliotek, efterfrågar personer som är 
beredda att jobba i en digital miljö. De kunskaper och färdigheter du får 
på denna utbildning kommer till användning i dessa verksamheter då 
digitala resurser finns i överflöd överallt. Det blir du som visar vägen till 
den information som efterfrågas.

Digitala bibliotek spelar en allt viktigare roll i hela världen när det gäller 
att tillhandahålla information, inte bara lokalt, utan även internationellt. 
Dessa bibliotek har utvecklats av statliga och kommersiella organisationer 
utifrån traditionella bibliotekstjänster. Efter utbildningen kommer du 
att förstå innebörden av digitala bibliotek i deras rätta sammanhang. Du 
kommer att kunna hantera övergången av tjänster till den digitala sfären 
och utveckla nya digitala tjänster för att tillgodose användarnas behov. 
Under utbildningen möter du förträffliga lärare från Sveriges ledande 
lärosäte när det gäller Biblioteks- och informationsvetenskap.

EXAMEN Masterexamen 

VIDARE STUDIER Efter examen från programmet är du behörig att söka 
forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

ARBETSMARKNAD Utbildningen ger dig spetskunskaper för att kunna 
möta efterfrågan och arbeta med hanteringen av digitala tjänster. 
Du utvecklar din förmåga att kommunicera över gränserna för 
yrkesgrupper inom olika områden såsom teknik, information och 
administration. En examen i biblioteks- och informationsvetenskap 
öppnar för många karriärvägar. Du kan rikta in dig mot olika slags 
jobb på bibliotek som utvecklar digitala tjänster. Det finns också 
goda möjligheter till jobb inom andra offentliga organisationer eller 
näringslivet och som erbjuder moderna informationstjänster, skapar 
centraliserade eller distribuerade dokumentsamlingar, stöder e-lärande, 
elektronisk publicering eller digitalisering.

OBSERVERA Studierna är huvudsakligen distansbaserade. Visst 
deltagande vid träffar i Borås ingår under utbildningen. Dessa träffar 
sker under en vecka i september 2019, en vecka i februari eller mars 
2020, en vecka under hösten 2020 (förmodligen i september) och en 
dag för deltagande i masteruppsatsseminarium i månadsskiftet maj-
juni 2021 (eller när din uppsats accepteras för seminarieventilering). 
Kommunikation mellan studenter och lärare sker däremellan via 
en lärplattform. För att kunna delta i kurserna måste du därför ha 
tillgång till en dator som du kan installera programvara på och som 
har Internet-uppkoppling med rimligt hög bandbredd. En smartphone, 
iPad, Chromebook eller liknande datorliknande redskap räcker inte, 
även om du kan använda dem för vissa uppgifter. Din Internet-
uppkoppling behöver ha minst 10 Mbps nedladdningshastighet, även 
om du ibland kan klara dig med mindre. Vissa inspelningar kan kräva 
ännu högre nedladdningshastighet. Du kan komma att behöva köpa viss 
programvara, även om vi så långt det går försöker utnyttja programvara 
som inte är avgiftsbelagd för studenterna. För att delta i seminarier online 
behöver du också ett headset med hörlurar och mikrofon som du kan 
koppla till din dator. Undervisningsspråket är engelska.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom biblioteks- och informations- 
vetenskap eller annat humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturveten-
skapligt eller tekniskt huvudämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska 
motsvarande Engelska B/Engelska 6. 

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-92032



26 HÖGSKOLAN I BORÅS  |  hb.se

B
IB

LI
O

TE
K

 O
C
H

 I
N

FO
R

M
AT

IO
N

PÅBYGGNAD

Masterprogram i Biblioteks- 
och informationsvetenskap, 
distansutbildning 
120 högskolepoäng distans

Programmet vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning 
för kvalificerat informationsarbete och arbeta med utveckling 
av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och 
myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. 
Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 
kompletterar och bygger vidare på din kandidatexamen, men 
vänder sig även till dig som är ny i ämnet. 

Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du får arbeta med både 
människor och med teknisk utveckling, kulturförmedling och 
informationshantering. Genom utbildningen skaffar du dig kompetens 
för att kunna organisera och tillgängliggöra resurser av intresse för allmän 
eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet 
och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på 
ett företag. Du förbereder dig också för arbete med t.ex. projekt- och 
utvecklingsverksamhet.

Utbildningens innehåll omfattar kurser om att organisera, 
strukturera och tillgängliggöra information (kunskapsorganisation), 
om hur människor söker och använder information, om de sociala, 
historiska och tekniska strukturer som samverkar i hur människor och 
organisationer använder information och kultur och om de verksamheter 
som organiserar och tillgängliggör kultur och information. Dessutom 
ingår kurser om lednings- och organisationsfrågor, forsknings- och 
undersökningsmetodik, samt metoder för att studera och utvärdera 
användningen av informationssystem. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningen ges som blended learning på heltid med återkommande 
sammankomster i Borås om två till fem dagar, cirka tre gånger per år. 
Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 16 t.o.m.  
den 20 september.

EXAMEN Masterexamen

ARBETSMARKNAD Masterutbildningen i biblioteks- och informations-
vetenskap ger dig möjlighet att arbeta med många olika saker. Du kan 
arbeta på olika slags bibliotek eller med att organisera och tillgängliggöra 
information på kunskapsintensiva företag eller organisationer. 
Utbildningen förbereder dig också för samordnande och ledande roller  
på bibliotek eller informationsrelaterad projektverksamhet.

OBSERVERA Utbildningen ges som blended learning på heltid med 
sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. 
Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 16 t.o.m. 20 
september. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom 
under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges 
möjlighet att kommunicera med lärare på svenska.

Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via 
programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett 
tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du 
kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt 
med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande 
utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av 
minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa 
uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan 
behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på 
kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också 
hörlurar och mikrofon.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen

URVAL 75% Högskolepoäng, 25% Högskolepoäng i biblioteks- och 
informationsvetenskap (minst 60 högskolepoäng)

ANTAL PLATSER 45

ANMÄLNINGSKOD HB-92034
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Civilekonomprogrammet 
240 högskolepoäng 

Civilekonomprogrammet är en attraktiv utbildning som leder 
till en spännande och utmanande yrkeskarriär inom redovisning, 
marknadsföring eller management. Företag vill idag ha skickliga 
och välutbildade civilekonomer. Därför har vi format vår 
utbildning i samråd med företag för att leva upp till framtidens 
behov. Våra studenter har under många år varit efterfrågade  
på arbetsmarknaden. 

Utbildningen är professionsinriktad och syftar till att du, efter avslutade 
studier, ska ha kvalificerade kunskaper, förmågor och färdigheter 
inom ekonomiområdet. Detta för att förbereda dig för en kommande 
yrkeskarriär, eller en forskarutbildning i företagsekonomi, både i Sverige 
och utomlands.

Du utvecklar din förmåga till kommunikativt ledarskap och till att 
göra etiska bedömningar, vilket hjälper dig att självständigt och på 
ett ansvarsfullt sätt reflektera och handla i komplexa situationer inom 
olika affärskulturer. Du kan välja att specialisera dig inom en av tre 
inriktningar: redovisning, marknadsföring eller management.

INNEHÅLL Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred 
baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade 
moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en 
helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det 
ställs krav på samverkan och samordning mellan olika kompetensområden. 
Utöver kurser i företagsekonomi läser du också under de två första åren på 
programmet kurser i nationalekonomi, statistik och affärsjuridik.

Under programmets tredje och fjärde år specialiserar du dig 
inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, 
marknadsföring eller management (se särskild beskrivning). Under det 
tredje året görs också ett professionsorienterat arbete eller en fallstudie 
på ett företag eller en förvaltning. Det fjärde året avslutas med ett 
självständigt examensarbete inom vald inriktning.

För en civilekonom är utlandsstudier både spännande och 
utvecklande. I din utbildning erbjuds du därför under vårterminen 
tredje året att förlägga en termins studier utomlands vid något av våra 
samarbetsuniversitet i Europa, Asien eller Australien. Utbildningens 
pedagogiska arbetssätt bygger på interaktion och dialog, dels mellan olika 
ämnesområden, dels med professionsföreträdare. Lärandet kretsar ofta 
kring de aktuella problem och lösningar som man möter i det praktiska 
arbetslivet, och de blir en utgångspunkt för vidare problematisering och 
reflektion. Du möter under utbildningen såväl kvalificerade praktiker som 
forskarutbildade lärare.

EXAMEN Civilekonomexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 90

ANMÄLNINGSKOD HB-92128

INRIKTNING MOT 

Management 
 

Du som väljer inriktningen mot management får en unik 
möjlighet att utveckla en bred kompetens inom organisations- 
och ledarskapsområdet. Du får en plattform som dels gör det 
möjligt att fungera i professionella nätverk, dels ger dig goda 
förutsättningar att i framtiden ha en chefsbefattning, där det 
krävs generalistkunskaper. 

Du förbereder dig för att axla ett större ansvar för organisation, personal, 
ekonomi, verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Du blir en 
nyckelperson som står mitt i händelsernas centrum, omgiven av ny 
informationsteknik och människor med olika roller, kompetenser och 
intressen. Du förväntas kunna balansera mellan de högsta chefernas krav på 
strategisk förmåga och effektiv styrning och medarbetarnas förväntningar 
på delaktighet och egenutveckling. Detta kräver utöver kvalificerade 
administrativa färdigheter också ett kommunikativt ledarskap.

Vi har arbetat fram en spännande referensram, där vi har hämtat 
inspiration bl.a. från dramatik och litteraturvetenskap, vilket kombineras 
med vetenskap inom management. Du får ett effektivt verktyg som 
hjälper dig att hantera det komplexa samspelet mellan ekonomi, 
mänskliga relationer, styrsystem och organisationskulturer. Du lär 
dig också att reflektera kring olika koncept inom management och 
kritiska ledningsfrågor, t.ex. frågor om balanserad ekonomistyrning, 
Human Resource Management, arbetsrätt, Service Management, 
kvalitetsledning, projektorganisering, ledningsinformationssystem, 
organisationsförändring, kreativ affärsdesign, entreprenöriellt ledarskap, 
internationell ekonomi samt etik, miljö och kulturell mångfald.

Du följer en lärandeprocess i tre steg. Först arbetar du med lösningar 
där du undersöker populära managementkoncept. Sedan analyserar du 
lösningarna med hjälp av teoretiska perspektiv. Dessa belyser de problem 
som uppstår vid praktisk tillämpning. Därefter gör du en reflekterande 
revision för att komma fram till något kreativt och utvecklande om din 
egen ledarkompetens.

ARBETSMARKNAD Inriktningen leder fram till flera olika yrken och 
arbetsuppgifter. Du kan ägna dig åt utredningsarbete, personal-
utveckling, rekrytering, organisationsutveckling, projektledning eller  
så kan du arbeta som managementkonsult. Många företagsledare och 
chefer är civilekonomer. 
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Marknadsföring 
 

Den här inriktningen passar dig som är kreativ, utåtriktad och 
intresserad av hur människor tänker och känner. För att bli en 
framgångsrik marknadsförare behöver du ha kunskap i flera olika 
ämnen. Det räcker inte med att kunna tala väl eller vara kreativ i 
försäljningskampanjer för att lyckas på arbetsmarknaden. 

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla färdigheter för att kunna 
analysera marknadsinformation och koordinera marknadsaktiviteter, 
samtidigt som du tar etiska hänsyn. Du lär dig också att hantera och 
bearbeta information i syfte att utveckla kommunikationslösningar. 
Marknadsföring förutsätter både strategiska och kreativa kunskaper. Det 
handlar både om att förstå marknader och att nå ut till en marknad med 
varor och tjänster.

Utbildningen ger dig kunskap och insikt om marknadsföringens olika 
aspekter, såsom strategiskt långsiktiga val, marknadskommunikation, 
marknadsundersökningar och analys. Fokus ligger på att du ska kunna 
planera, genomföra och följa upp marknadsföringsaktiviteter. Du 
lär dig förstå konsumenters beteende, hur du bygger kundrelationer 
och att hantera verktyg för kundinformation. Du får kunskaper i 
direktmarknadsföring, en interaktiv form av marknadsföring som är 
direkt kopplad till den enskilda kunden. Direktmarknadsföring fokuserar 
på specialutformade marknadsföringsinsatser utifrån kundens behov och 
efterfrågan. Här finns en koppling till IT, vilket idag är en nödvändighet 
för marknadsförare. Under utbildningen lär du dig att arbeta med 
kundanalys, kundprofilering, kundbeteende och databashantering.

Marknadsföring handlar om att skapa, vårda och utveckla 
kundrelationer och förutsätter kunskaper om marknadskommunikation. 
En av huvuduppgifterna för marknadsförare är att inför ledningen ansvara 
för en marknadsplan, vilket innebär att planera, genomföra och utvärdera 
olika former av marknadsföringsaktiviteter. Arbetet kan också innebära 
samarbete med en reklambyrå vid utformning av annonser och med en 
mediabyrå för att välja rätt medium. För att skapa effektiv marknadsföring 
behövs goda kunskaper om målgruppen, d.v.s. de kunder företaget vill nå 
med sitt erbjudande.

ARBETSMARKNAD För dig som utbildar dig till marknadsförare väntar 
många intressanta yrken. Du kan arbeta som marknadskoordinator, 
marknadsanalytiker, inköpare, säljare och marknadschef såväl som med 
public relations (PR). Du kan arbeta med allt från försäljning av varor  
och tjänster till idéer. 

INRIKTNING MOT

Redovisning 

Utbildningen är inriktad mot flera olika yrken, t.ex. revisor, 
redovisningskonsult och controller. Du som väljer denna inriktning 
specialiserar dig inom området redovisning utifrån en bred 
företagsekonomisk grund. Du blir förtrogen med redovisning som 
ett verktyg för att kommunicera och organisera. Du lär dig att 
argumentera och reflektera kring kvalificerade redovisningsfrågor. 

Den bärande idén inom ämnet redovisning är att du ska få kunskap som 
dels ligger inom forskningsfronten, dels bildar en grund till fördjupad 
förståelse för företagsekonomisk verksamhet, och även till specifik 
verksamhet kopplad till redovisningsprofessionen, både på nationell 
och internationell nivå. Redovisningens roll har förändrats över tiden. 
Redovisning som ämne och arbetsfält inbegriper idag, utöver det rent 
ekonomiska, även inslag av etik, jämställdhet, miljö och kulturell 
mångfald. I ditt framtida arbete med redovisning behöver du förståelse 
för såväl hur verksamheten i det enskilda företaget fungerar som dess 
kopplingar till samhället. I utbildningen lägger vi även vikt vid den roll 
som redovisningen kan spela för hållbar utveckling.

Inriktningen mot redovisning tar upp hur redovisning upprättas, 
anpassas, tolkas och används i organisationer i syfte att ge information 
till den enskilda organisationen och till olika externa användare. 
Inom externredovisningen lär du dig att tillämpa såväl nationella som 
internationella regler och normer och att analysera redovisningsrapporter. 
Du får också utveckla dina färdigheter i juridisk argumentation. Ytterligare 
viktiga kompetensfält inom inriktningen är ekonomisk analys och 
bedömning av organisationer vid t.ex. företagsöverlåtelser, kunskap om 
internationell expansion, ekonomisk styrning och redovisning i praktiken.

Du som vill bli revisor väljer ett spår mot revision. Förutom redovisning 
läser du då affärsjuridik och skatterätt. Denna inriktning uppfyller de 
teoretiska krav som gäller för revisorsexamen (auktorisation). Inom ramen 
för utbildningen har du möjlighet att studera en termin utomlands.

ARBETSMARKNAD Efter examen kan du jobba som revisor, redovisnings-
konsult eller controller. En redovisningskonsult arbetar ofta som 
företagsledningens strategiska rådgivare. Du som väljer inriktningen mot 
redovisning har en säker karriärväg mot högre befattningar inom företag 
och förvaltning. Kompetens inom redovisning är ett mycket efterfrågat i 
såväl näringsliv som offentlig förvaltning.
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Dataekonomutbildning 
180 högskolepoäng  

Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket 
gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom kan 
du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, där det 
krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT. 

Som dataekonom ser du ekonomi och IT som en helhet och därigenom 
kan du kommunicera med specialister från båda dessa områden. Du 
kommer att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i 
organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare.

Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers och 
företags förmåga att utnyttja IT för att göra affärer. Utbildningen tar ett 
helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena företagsekonomi  
och IT.

Inom företagsekonomi behandlas följande delområden: organisation/
management, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och 
redovisning. Inom informatik/IT behandlas följande delområden: 
förändringsarbete, kravhantering, systemdesign, databaskonstruktion 
och programmering. Kurserna inom IT-området ges i ett administrativt 
sammanhang vilket medför att du som dataekonom tränas i administrativ 
systemutveckling. Under utbildningen kommer du även att tränas i att 
leda och genomföra projekt och förbättringsarbete. Att omsätta teoretisk 
kunskap till praktisk handling är centralt i utbildningen. Med andra ord, 
du får tidigt i utbildningen pröva dina kunskaper och färdigheter.

Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom 
företagsekonomi t.ex. organisation och management, marknadsföring eller 
redovisning. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i 
exempelvis Europa, Asien eller Latinamerika.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier 
på avancerad nivå inom informatik eller företagsekonomi, beroende på val 
av inriktning under tredje året på utbildningen, exempelvis magister- eller 
masterutbildning vid Högskolan i Borås.

ARBETSMARKNAD Dataekonomutbildningen ger en bra kompetensbredd 
och förbereder dig för en stor framtida arbetsmarknad. Du kan exempelvis 
jobba som redovisningsekonom, marknadsförare, projektledare, systemerare 
och programmerare, samt på sikt även som ekonomichef och IT-chef.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 50

ANMÄLNINGSKOD HB-92300

GRUNDNIVÅ

Ekonomutbildning 
180 högskolepoäng  

Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med 
företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre 
års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd 
inom ekonomiområdet och ett djup inom vald företagsekonomisk 
inriktning: management, marknadsföring eller redovisning. Den 
förbereder dig för ett kvalificerat arbete som ekonom och lägger 
grunden för vidare studier på avancerad nivå inom företagsekonomi. 

Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande  
120 högskolepoäng, och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 högskole-
poäng som är specifika för den valda företags-ekonomiska inriktningen. 
Val av inriktning sker under våren i årskurs 2. 

FÖLJANDE FÖRETAGSEKONOMISKA INRIKTNINGAR ERBJUDS:

• management

• marknadsföring

• redovisning

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier  
på avancerad nivå.

ARBETSMARKNAD Beroende på vilken fördjupning du väljer ditt 
tredje år, så kan du efter avslutad utbildning verka i olika roller såsom 
redovisningskonsult, controller, revisor, marknadsförare, affärsutvecklare, 
marknadsanalytiker eller i ledande befattningar, t.ex. som marknadschef.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 40

ANMÄLNINGSKOD HB-92129

NY UTBILDNING PÅ GÅNG
Just nu arbetar vi med att skapa en ny utbildning 
inom företagsekonomi . Inriktningen kommer att 
vara handel och IT . 

Håll koll på:  
HB.SE/UTBILDNING/HANDELOCHIT
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Event Management 
180 högskolepoäng  

Kvalitet räcker inte längre som konkurrensmedel. Endast de 
varor och tjänster som kan berätta en historia och förknippas med 
trovärdighet, exklusivitet och starka värden kan urskiljas i bruset. 
Har du förmågan att ge av dig själv för att skapa engagemang?  
Då är utbildningen till event manager något för dig. 

Som event manager planerar du och leder evenemang och större 
möten, t.ex. bröllop, festivaler, konserter eller konferenser, från idé till 
genomförande. Du hjälper företag från olika branscher att presentera 
sina produkter i sammanhang som ger en positiv uppmärksamhet, dvs. 
händelsemarknadsföring.

Många kurser har direkt koppling till en framtida karriär som event 
manager. Redan från år 1 initieras du i det praktiska arbetet med att 
planera, leda och genomföra projekt. Under vårterminen planerar och 
genom för du tillsammans med dina studiekamrater ett eget event. Under 
år 2 studerar och analyserar ni befintliga event som etablerade företag 
genomför. Tredje året har du möjlighet att göra utlandsstudier eller praktik 
på hösten. Du avslutar hela utbildningen med ett självständigt arbete.

Förutom de skräddarsydda kurser som förbereder dig inför arbetet 
som event manager kommer du också att få kunskaper om värdet av 
event på en mer strategisk nivå. Både besökarens upplevda värde och det 
ekonomiska värdet av ett event behandlas. Affärsmässighet och ekonomisk 
kunskap är oerhört viktigt för en event manager, inte minst i relationen 
med uppdragsgivare och sponsorer.

Utbildningen ges under de första två åren i Varberg, en ort där 
sommaren är högsäsong med mängder av event. Det en dynamisk miljö 
där det arbetas aktivt med skapandet av events för att förlänga säsongen 
och öka attraktionskraften.

Under år 3 arbetar du mestadels i praktiknära kurser eller med din 
kandidatuppsats. Föreläsningar och seminarier under detta år kan komma 
att förläggas helt eller delvis i Borås.

Under utbildningen möter du kvalificerade praktiker och potentiella 
uppdragsgivare, vilket redan från start ger dig möjlighet att skapa ett 
professionellt nätverk.

EXAMEN Kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Man kan säga att en event manager skapar sina 
egna jobb. Efter utbildningen kan du starta och driva ditt eget företag 
i den växande upplevelseindustrin, eller ta anställning som exempelvis 
projektledare eller marknadsförare.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/ 
1a1 + 1a2, Matematik 2a/2b/2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, 
Matematik B.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 45

ANMÄLNINGSKOD HB-92120

GRUNDNIVÅ

Industriell ekonomi – 
affärsingenjör 
180 högskolepoäng  

Funderar du på om du ska välja en ekonomisk eller teknisk 
högskoleutbildning? Nu behöver du inte fundera längre – studera  
till affärsingenjör, så får du dubbel kompetens. 

I affärsingenjörsutbildningen är teknikämnena anpassade till två olika 
inriktningar: byggteknik och maskinteknik. Båda inriktningarna 
innehåller minst 90 högskolepoäng ämnesspecifika teknikämnen. Val av 
inriktning sker inför termin 2.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar 
inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad 
kunskapsbas med kurser inom:

• Matematik och statistik

• Ingenjörsmässig problemlösning

• Industriell ekonomi

• Projektteknik

• Miljökunskap

Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom:

• Byggteknik eller maskinteknik

• Industriell ekonomi

• Logistik

• Kvalitetsteknik

• Produktionsutveckling

• Marknadsföring

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. 

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER:

• Magisterutbildning i byggteknik – hållbart samhällsbyggande på 
Högskolan i Borås om du läser bygginriktning.

• Studier på avancerad nivå vid lärosäten i Sverige eller utomlands.

ARBETSMARKNAD Affärsingenjören arbetar många gånger i 
projektgrupper där fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs 
kunskaper från flera olika ämnesområden för att lösa problemet. Du kan 
ingå i en projektgrupp sammansatt av olika kompetenser. Affärsingenjören 
är en generalist som kommunicerar över ämnesgränserna. Du har 
kunskaper inom både teknik och ekonomi.

DU KAN ARBETA MED Produktionsplanering, materialstyrning och 
kvalitetsteknik, affärs- och produktutveckling, produktionsutveckling, 
internethandel, teknisk försäljning, inköp, logistik samt projekt- och 
företagsledning vid teknikbaserade företag.

Kombinationen teknik-ekonomi är också värdefull vid 
investeringsplanering, industriell marknadsföring och långsiktig styrning 
av ett företags allmänna utveckling.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 70

ANMÄLNINGSKOD HB-92101
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Industriell ekonomi – 
arbetsorganisation  
och ledarskap 
180 högskolepoäng  

I den här ingenjörsutbildningen kombinerar vi kunskaper i 
industriell ekonomi med arbetsorganisation och ledarskap.  
Detta är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med  
både människor, teknik och ekonomi. 

Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation 
och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och sociotekniskt 
innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla typer av affärs- 
och verksamhetsutveckling.

Som ingenjör med kunskap inom ekonomi och socioteknik blir 
du en nyckelperson i det ständigt återkommande förändringsarbete 
som karaktäriserar dagens industri. Du blir en generalist som förstår 
betydelsen av ledarskap och organisation, som förstår de grundläggande 
ekonomiska förutsättningarna för tillväxt och som bidrar till att utveckla 
produktionssystem som är miljö- och arbetsmiljömässigt uthålliga.

Förmågan att koppla ihop teknik, ekonomi och socioteknik är också 
värdefull för investeringsplanering, industriell marknadsföring och för 
långsiktig styrning av ett företag.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar 
inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad 
kunskapsbas med kurser inom: matematik och statistik, ingenjörsmässig 
problemlösning, industriell ekonomi, projektteknik och miljökunskap.

Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom: 
arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi, logistik, 
kvalitetsteknik, produktionsutveckling och marknadsföring.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS:

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium.

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU.

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER:

• Programmet öppnar för avancerade studier i industriell ekonomi vid 
andra lärosäten.

• Möjligheter att läsa vidare på Masterutbildning i resursåtervinning vid 
Högskolan i Borås om kurser i termodynamik lästs.

ARBETSMARKNAD Exempel på arbetsområden som kan bli aktuella för dig 
är arbetsorganisation, produktionsutveckling, logistik och kvalitetsteknik, 
affärs- och verksamhetsutveckling, teknisk försäljning, industriell 
marknadsföring, projekt- och företagsledning på teknikbaserade företag.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92102

GRUNDNIVÅ

Industriell ekonomi – 
logistikingenjör 
180 högskolepoäng  

Tycker du om både ekonomi och teknik? Vill du vara med och 
driva igenom förändringar och leda projekt? Då är yrket som 
logistikingenjör rätt för dig. Logistik är en framtidsbransch 
och många spännande utmaningar väntar dig som satsar på 
spetskompetens inom detta område. 

Som logistikingenjör är du med och driver projekt kring kontrollen av 
flöden av material, resurser, information och pengar in och ut ur ett 
företag eller organisation. Det handlar om att uppnå högsta möjliga 
effektivitet genom bra service till så låg kostnad som möjligt för att 
tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Som högskoleingenjör arbetar 
du många gånger i projektgrupper vars fokus är att lösa ett speciellt 
problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika kunskapsområden för 
att lösa detta problem. Utbildningen passar därför dig som vill arbeta 
med ekonomi och förstå teknik eller vice versa. Utbildningen är bred och 
modern och gör dig till en flexibel ingenjör som kan leva upp till de krav 
som ställs på framtidens arbetsmarknad.

Det första året får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser 
inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt 
miljökunskap. Detta år är till största delen gemensamt för alla våra 
utbildningar inom industriell ekonomi. Det innebär att du läser kurser 
tillsammans med studenter från utbildningar inom industriell ekonomi 
med andra inriktningar.

Under det andra och tredje året läser du kurser inom: logistik, 
industriell ekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktions-
teknik och management. Utbildningen avslutas med ett examensarbete 
om 15 högskolepoäng. 

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS:

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium.

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU.

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier  
på avancerad nivå.

ARBETSMARKNAD Det finns många intressanta arbeten för en 
logistikingenjör, både inom stora och mindre företag. Tänkbara 
arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, 
produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, 
materialförsörjning (inköp m.m.) samt flera områden i ett mindre 
företag, t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92103
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Kandidatprogram i  
offentlig förvaltning 
180 högskolepoäng  

Vill du arbeta som tjänsteman i demokratins tjänst? Är du 
intresserad av att utreda, analysera, utvärdera eller samordna? Vill 
du vara med och påverka hur den offentliga sektorn förvaltas, och 
vara delaktig i förverkligandet av den representativa demokratin? 

Den offentliga sektorn arbetar på medborgarnas uppdrag för att 
producera välfärd, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning 
av samhällets resurser. Utbildningens syfte är att ge dig bred kunskap 
om politik, organisation, ekonomi och förvaltning som gör att du efter 
genomgången utbildning har gedigna insikter i hur den offentliga 
sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning. I utbildningen 
uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland 
annat klass, kön och etnicitet.

Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som 
ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning.

Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, 
redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Under 
utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, 
och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt. Du kommer också lära 
dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Sista 
terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller 
utomlands. Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en 
svensk kommun eller vid en statlig myndighet, och en stor andel av dessa 
studenter får fortsatt anställning på sin praktikplats.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Studierna ger dig möjlighet att studera vidare på olika 
samhällsvetenskapliga magister- och masterutbildningar. Efter avlagd 
examen på avancerad nivå kan du även söka vidare till forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Kommuner, statliga myndigheter, skola och sjukvård, 
såväl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den 
offentliga sektorn, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med 
specifika kunskaper i offentlig förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår allt 
ifrån administrativa arbetsuppgifter och kontakter med politiker och 
medborgare, till att göra professionella bedömningar, utredningar och 
analyser. En examen från Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning ger 
dig både en akademisk och professionell kompetens och är en attraktiv 
examen, framför allt hos offentliga arbetsgivare.

Du kan t.ex. arbeta som utredare, analytiker, handläggare, informatör, 
projektledare eller koordinator. Din framtida arbetsplats kan vara 
kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, regeringskansliet 
(t.ex. vid något av departementen eller någon av Sveriges ambassader runt 
om i världen) eller EU-administrationen.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 60

ANMÄLNINGSKOD HB-92222
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Kandidatprogram i textilt 
management, inriktning 
mode och handel 
180 högskolepoäng  

Från fysiska butiker till nätet, från producent och konsument till 
samarbete och skapande. Modehandeln är innovativ och ständigt i 
förändring. Det behövs personer som kan leda utvecklingen. Som kan 
skapa nya affärsmodeller och nya sätt att se på mode och konsumtion. 

Det finns ett stort behov av kvalificerad personal inom detaljhandeln 
specialiserade inom textil och mode. Samtidigt växer forskningsfältet 
textilt management i takt med att branschen får upp ögonen för behovet 
av hållbara lösningar och cirkulära affärsmodeller. Kandidatprogrammet 
inom textilt management lämpar sig för dig som vill leda och utveckla 
verksamhet inom textil- och modehandeln och samtidigt ha möjligheten 
till vidare studier och därefter forskning inom både textil/mode och 
handel. Genom en nära kontakt med modebranschen lär du dig förstå 
sammanhang och tillämpa kunskaper om organisering, ledning och 
styrning. Praktik, men också case från branschen, är en stor del av 
utbildningen. Föreläsare och lärare har en bred erfarenhet och ett stort 
kontaktnät från modebranschen som de tar med sig in i utbildningen.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på organisering av relationer 
mellan modeföretag och konsumenter. I utbildningen ingår kurser om 
modehandeln och dess organisationer, marknadsföring, konsument-
beteende, den textila branschen, den textila produktionen och textila 
material. Utöver ämneskunskap innehåller utbildningen kurser om 
vetenskaplig forskningsmetodik och metoder för marknadsundersökningar. 
Dessutom är det möjligt att läsa en termin utomlands.

När utbildning är klar har du en kandidatexamen i textilt management 
som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad-nivå för att därefter 
kunna forska.

Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska. 

UTLANDSSTUDIER I en fältstudie om 15 veckor under årskurs två finns det 
möjlighet att göra praktik utomlands vid en organisation eller ett företag 
inom mode- och textilbranschen.

Det finns också möjlighet till utlandsstudier vid ett lärosäte i t.ex. 
Brasilien, Taiwan, Sydkorea, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien 
eller Danmark under höstterminen i årskurs tre.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magister-
utbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med 
inriktning styrning av textila värdekedjor samt Masterprogram i 
managment av digital handel. Du har också behörighet till ettårig 
magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management 
med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Det finns ett flertal kedjor inom både textil och 
mode som ständigt behöver personal med spetskompetens. Efter den 
här utbildningen kan du söka tjänster som butikschef i en mindre 
organisation, som avdelningsansvarig eller butiksutvecklare i en större 
organisation eller inom e-handel. Utbildningen är också en bas för en 
fortsatt karriär inom detaljhandelsföretag och kedjor. Den kan också  
vara en bra start för dig som vill starta eget inom området.

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå  
inom både mode/textil och handel.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 48

ANMÄLNINGSKOD HB-92111
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Textil produktutveckling  
och entreprenörskap 
180 högskolepoäng  

Det här är en utbildning för dig med textila idéer som gärna vill 
testa gränserna. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att 
självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det 
textila området, som till exempel funktionella textilier, outdoor 
design eller tekniska textilier för industriellt bruk. 

Efter genomförd utbildning kommer du att ha grundläggande kunskap om 
textila tillverknings- och förädlingsprocesser och ha en förståelse för den 
textila värdekedjan och du kommer att kunna hantera processer i produkt- 
och affärsidéutveckling inom det textila området. Du kommer också att 
självständigt kunna driva entreprenörsprojekt med textil inriktning.

Du kommer också att ha grundläggande ekonomiska kunskaper rörande 
entreprenörskap, hållbar utveckling samt ha provat dina kunskaper i 
tillämpade projekt i samarbete mellan näringsliv och högskola.

För att utbildningen ska passa dig är det en fördel om du har ett driv 
och vilja att uträtta saker och är bra på att söka och ta hjälp av andra.

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av 
textil baskunskap, den andra delen ger verktyg för att genomföra produkt- 
och affärsutveckling samt entreprenörskap. Under den tredje delen får du 
arbeta med produkt- och affärsutveckling, samt förverkliga ett eget projekt.

Utbildningen är treårig vilket leder till kandidatexamen, men du kan 
också avsluta studierna efter två år med en högskoleexamen.

EXAMEN Högskoleexamen, Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig 
magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management 
med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet 
till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt 
management med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Efter denna utbildning kan du arbeta med textil 
produktutveckling, som entreprenör inom ett företag, med eget företag 
inom textilområdet eller med arbetsuppgifter i den textila värdekedjan.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik C, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 36

ANMÄLNINGSKOD HB-92104

GRUNDNIVÅ

Textilekonomutbildning 
180 högskolepoäng  

Allt från idé till design, produktion, inköp och marknadsföring –  
varje del i den textila värdekedjan är en egen komplicerad 
värld – som dessutom är världsomspännande. Börjar du ana vad 
textilbranschen har att erbjuda dig? Som textilekonom är du den 
förenande länken under hela kedjan – från idé, utformning och 
design till inköp och försäljning av såväl textil som mode. 

Textilekonomutbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och 
dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning 
samt inblick i företagsekonomi inriktning marknadsföring. Kunskaper 
som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil-  
och modebranschen.

Textilekonomutbildningen syftar till att utveckla din förmåga att 
identifiera, formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom textil 
produktion, företagsekonomi och textilekonomi inklusive marknadsföring, 
logistik och inköp. För att du som student ska få en helhetssyn över det 
textila fältet diskuteras ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga 
frågeställningar under utbildningen.

Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och 
moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling 
på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom 
områdena textil management, fashion management och marknadsföring.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magister-
utbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med 
inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet 
till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt 
management med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Efter tre år på textilekonomutbildningen kan du 
arbeta inom textil- och moderelaterade näringslivet, med marknadsföring, 
försäljning, inköp eller affärsutveckling på företag inom textil och mode. 
Eller varför inte skapa din egen roll i modevärlden? För en kreativ ekonom 
finns alla möjligheter!

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 50

ANMÄLNINGSKOD HB-92123
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Magisterprogram i  
Textilt Management 
60 högskolepoäng   

Den här utbildningen ger en samlad överblick över det textila 
området till dig som redan har en utbildning inom till exempel 
ekonomi, teknik, marknadsföring eller design. Den fungerar som 
en förberedelse för en karriär inom textil- och modeindustrin. 

Utbildningen startar med en introduktionskurs i de välutrustade 
textillabben, som ger en god inblick i hur textil produktion går till. 
Därefter följer fördjupningskurser där du får lära dig att hantera den 
textila värdekedjan och förstå hur de olika delarna hänger ihop och 
påverkas av varandra.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbar utveckling inom den textila 
värdekedjan, men även i forskning i angränsande ämnen som 
företagsekonomi och industriell ekonomi.

Forskningen inom textilt management vid Högskolan i Borås ligger 
långt framme internationellt sett och denna forskning integreras i 
utbildningen genom föreläsningar, workshops och projekt. Här finns 
också goda möjligheter till kontakter med andra forskare runt om i 
världen via internationella nätverk och forskarsamarbeten.

Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är bra och de flesta 
studenter tar med sig sin grundutbildning och får nytt jobb inom  
textil- och modeindustrin.

EXAMEN Magisterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92059

PÅBYGGNAD

Masterprogram i  
Fashion Management  
och Marknadsföring
120 högskolepoäng    

Om du vill lära dig mer om marknadsföring och konsument-
beteende inom mode och textil kan detta vara en utbildning  
för dig. Här får du både grundläggande kunskap om den  
textila värdekedjan och specialisering på marknadsföring  
och kommunikation. 

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och 
konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en 
grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett 
särskilt fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar  
den textila värdekedjan från idé och design, via produktion och 
distribution till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt 
management, men då med specialisering på marknadsföring och 
kommunikation. Här ligger fokus på olika perspektiv på kommunikation 
och hur det går att få ut ett hållbart budskap till konsumenterna.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, 
men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och 
industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera mode. Här finns 
välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, 
ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion 
finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på 
företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl 
industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att arbeta i 
ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, 
men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

EXAMEN Masterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92057
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Masterprogram i 
management av  
digital handel
120 högskolepoäng    

Masterprogrammet passar dig som är intresserade av att ta ansvar 
för att driva strategisk utveckling inom företag som är involverade 
i digital handel med varor och tjänster. I programmet förenas 
fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om 
digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning 
ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska 
handelsnäringen, t.ex. i rollen som omvärldsanalytiker, 
marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller. 

Handelsnäringen är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället 
och arbetsmarknaden. Handeln har alltid varit en föränderlig bransch 
med nya utmaningar som resulterat i modifierade affärsmodeller och 
handelsformer. Nya tekniker och innovationer ändrar ständigt var, när 
och hur varor och tjänster köps. För handelsföretag är det viktigt att 
identifiera och ta vara på de nya möjligheter som uppstår.

I programmet kombineras traditionella företagsekonomiska ämnen som 
marknadsföring och ledarskap med studier i datamining och e-business 
vilka blivit en central angelägenhet för handelsföretagen. Efter avklarad 
utbildning kommer du kunna vara med och ta fram nya affärsmodeller 
och arbetssätt för att följa utvecklingen, eller kanske till och med leda den.

Kunskapsområdet digital handel har stark koppling till regionens företag 
i allmänhet och distanssäljande företag i synnerhet. I Boråsregionen finns en 
lång tradition av att bedriva handel på distans – på senare tid med hjälp av 
olika digitala verktyg. Sammantaget sker över 40 % av all e-handel i Sverige 
via företag och företagslösningar i Boråsregionen. Under din utbildning 
kommer du på olika sätt komma i kontakt med många av dessa företag.

EXAMEN Masterexamen

ARBETSMARKNAD Då utbildningen förbereder dig för strategiskt arbete 
väntar dig ett brett spektra av intressanta yrken (marknadsanalytiker, 
controller, affärsutvecklare, m.m.) med tydlig karriärväg mot högre 
befattningar som t.ex. marknadschef, ekonomichef eller VD. 

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen i företagsekonomi, 
kandidatexamen i textilt management eller Dataekonom med 
kandidatexamen i informatik.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92022

PÅBYGGNAD

Masterprogram i Styrning  
av textila värdekedjor 
120 högskolepoäng   

Vill du lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och 
hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra? Då kan  
det här vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande 
kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning 
av olika delar av försörjningskedjan.

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och 
konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en 
grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt 
fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den 
textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution 
till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt 
management, men då med specialisering i styrning av försörjningskedjan. 
Centrala ämnen under detta år är styrning av produktion och logistik, 
prognostisering och riskhantering.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, 
men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och 
industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Flera av kurserna handlar om styrning av en specifik del av värdekedjan 
eller om hur de olika delarna i kedjan hänger ihop och påverkar varandra.

Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera textil. Här finns 
välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, 
ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion 
finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på 
företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl 
industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att till 
exempel arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, 
produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå 
vidare till en doktorandtjänst.

EXAMEN Masterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92055
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GRUNDNIVÅ

IT-tekniker
120 högskolepoäng    

Bli en kvalificerad IT-tekniker med högskoleexamen på bara två år! 
Det här programmet vänder sig till dig som har ett grundläggande 
intresse för datorer, nätverk och service. Här lär du dig att arbeta 
med hårdvaran, att hantera användare som behöver IT-support och 
hur IT-organisationer fungerar. Hela sista terminen kan du göra 
praktik på ett IT-företag. 

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av 
de IT-system som utgör grunden i tjänsterna som en IT organisation 
levererar och hur du kan ge stöd och support till användarna och 
kärnverksamheten. Utbildningen är starkt yrkesinriktad och ger dig en 
helhetsförståelse för rollen som IT-tekniker. Den ger dig gedigen teknisk 
kompetens, kunskaper och förmåga att hantera tjänster och kvalificerade 
supportrelaterade ärenden samt skapa goda kundrelationer. Programmet  
är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket 
garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.

Det finns idag och i framtiden en stor efterfrågan på kvalificerade 
IT-tekniker med bredare inriktning än enbart ren teknisk kompetens. 
I framtiden förväntas en IT-tekniker behärska såväl teknik som att 
upprätthålla professionella relationer mellan IT och användarna och jobba 
med hjälp av till exempel ITIL och DevOps. Under programmet får du 
gedigna kunskaper inom båda dessa områden. För att ytterligare stärka din 
kompetens och göra dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden förbereds du 
också för olika certifieringar: inom hård- och mjukvara med CompTIA A+, 
inom nätverk och nätverkssäkerhet med certifikat utfärdat av Cisco (CCNA 
och CCNA Security) och inom virtualisering genom VMware. Efter 
utbildningen kommer du att på egen hand kunna driftsätta, underhålla, 
felsöka och administrera IT-system samt ge kvalificerad support till deras 
användare och bidra med värde till kärnverksamheten.

EXAMEN Högskoleexamen

ARBETSMARKNAD Ditt blivande arbetsområde är brett och du kan till 
exempel bli IT-tekniker, systemadministratör, nätverkstekniker eller 
supporttekniker och programmet ger dig en god grund för att sedan 
gå vidare med projektledning, tjänstearbete, arkitektur, kundansvar 
eller andra specialiserade discipliner inom IT. Arbetsmarknaden för 
IT-tekniker är i dagsläget mycket god och bedöms att fortsätta vara det. 
Arbetsgivare finns inom såväl konsultbransch som privata företag och 
offentliga förvaltningar med egna IT-avdelningar. 

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik B.  
Eller: Matematik 2a/2b/2c.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 48

ANMÄLNINGSKOD HB-92140

GRUNDNIVÅ

Dataekonomutbildning
180 högskolepoäng     

Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket 
gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom  
kan du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, 
där det krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT. 

Som dataekonom ser du ekonomi och IT som en helhet och därigenom 
kan du kommunicera med specialister från båda dessa områden. Du 
kommer att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i 
organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare.

Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers 
och företags förmåga att utnyttja IT för att göra affärer. Utbildningen 
tar ett helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena 
företagsekonomi och IT.

Inom företagsekonomi behandlas följande delområden: organisation/
management, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och 
redovisning. Inom informatik/IT behandlas följande delområden: 
förändringsarbete, kravhantering, systemdesign, databaskonstruktion 
och programmering. Kurserna inom IT-området ges i ett administrativt 
sammanhang vilket medför att du som dataekonom tränas i administrativ 
systemutveckling. Under utbildningen kommer du även att tränas i att 
leda och genomföra projekt och förbättringsarbete. Att omsätta teoretisk 
kunskap till praktisk handling är centralt i utbildningen. Med andra ord, 
du får tidigt i utbildningen pröva dina kunskaper och färdigheter.

Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom 
företagsekonomi t.ex. organisation och management, marknadsföring eller 
redovisning. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i 
exempelvis Europa, Asien eller Latinamerika.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier 
på avancerad nivå inom informatik eller företagsekonomi, beroende på val 
av inriktning under tredje året på utbildningen, exempelvis magister- eller 
masterutbildning vid Högskolan i Borås.

ARBETSMARKNAD Dataekonomutbildningen ger en bra kompetensbredd 
och förbereder dig för en stor framtida arbetsmarknad. Du kan exempelvis 
jobba som redovisningsekonom, marknadsförare, projektledare, systemerare 
och programmerare, samt på sikt även som ekonomichef och IT-chef.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 50

ANMÄLNINGSKOD HB-92300
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IT

GRUNDNIVÅ

Systemarkitekturutbildning 
180 högskolepoäng    

Är problemlösning din grej? Tycker du att det är fantastiskt kul med 
datorer och teknik? Då ska du läsa Systemarkitekturutbildningen, 
där vår målsättning är att utbilda de vassaste system- och 
programutvecklarna. Systemarkitekturutbildningens studenter är 
högt ansedda på arbetsmarknaden, och de flesta av våra studenter 
får kvalificerade jobb direkt efter examen.

Som systemarkitekt kan du ta dig an de utmaningar som ställs av såväl 
både dagens som framtidens IT-lösningar. Systemarkitekturutbildningen 
gör dig till generalist inom system- och programutveckling och du kan 
arbeta med att utveckla allt från innovativa webbtjänster och mobilappar 
till traditionella administrativa system. Utbildningens fokus ligger på 
programmering och programutveckling, med en spets inom dataanalys. 
För att kunna verka i olika miljöer lär du dig flera programmeringsspråk, 
och du utvecklar kontinuerligt program på olika plattformar och i 
olika utvecklingsmiljöer. Du blir därför skicklig på programmering i 
flera olika former, men även inom relaterade områden som till exempel 
datahantering, samt distribuerade och intelligenta system.

Som student på Systemarkitekturutbildningen spenderar du 
huvuddelen av din tid åt att vässa dina färdigheter i programmering 
och programutveckling, med en grund i datavetenskapliga principer. 
Utbildningens styrka är en kombination av teoretiskt djup och omfattande 
färdighetsträning. De flesta kurserna innehåller projektuppgifter i 
programutveckling, där du får omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. 
Normalt arbetar du med dina studiekamrater, i par eller i grupp, och 
tillsammans utmanas ni ofta till att vara kreativa och lösningsorienterade. 
Kurser inom maskininlärning för dataanalys, samt parallella och 
distribuerade system, utrustar dig med en modern spetskompetens.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på 
avancerad nivå, exempelvis magister- eller masterutbildning i informatik 
vid Högskolan i Borås.

ARBETSMARKNAD Som nyutexaminerad är det första jobbet i IT-
branschen ofta som programmerare eller systemutvecklare, och med de 
kunskaper som utbildningen ger kan du jobba med utveckling av allt  
från webbtjänster till intelligenta system. Två tydliga karriärvägar efter 
första jobbet är: en fördjupning inom program- och systemutveckling  
som leder till olika specialistyrken inom branschen, eller en breddning  
av arbetsuppgifterna där du arbetar som konsult eller projektledare.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 45

ANMÄLNINGSKOD HB-92305

GRUNDNIVÅ

Systemvetarutbildning 
180 högskolepoäng    

Vill du vara med och designa framtidens användarvänliga IT-
system? Då är Systemvetarutbildningen något för dig. Här får du 
lära dig att skapa begripliga IT-lösningar som är anpassade efter 
människors behov.

Framtidens systemutvecklare behöver en unik bredd i sina kunskaper 
och förmågor. Därför går du under utbildningen genom hela 
utvecklingskedjan. Från behov och idéer om hur en verksamhet kan 
utvecklas med IT-stöd till hur man analyserar, designar, utvecklar och 
förvaltar dessa system med användbarheten i fokus.

En god systemutvecklare behöver både kreativitet och systematik. 
Utbildningen ger båda dessa färdigheter. För att skapa IT-lösningar 
som är väl anpassade till människors sätt att kommunicera och att söka 
och använda information behövs kunskaper från många områden, 
exempelvis system- och programutveckling, interaktion och design. 
Men minst lika viktigt är också kunskaper i framtidens sätt att hantera 
verksamheter, oavsett om det gäller e-handel eller digital handel. Genom 
denna kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda 
systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i exempelvis 
Europa, Asien eller Latinamerika.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på 
avancerad nivå, exempelvis magister- eller masterutbildning i informatik 
vid Högskolan i Borås.

ARBETSMARKNAD Duktiga systemvetare spås vara en bristvara i 
framtiden. Det finns många områden som du med kunskaper inom 
systemutveckling och systemvetenskap kan verka inom. Du kan bland 
annat arbeta som:

• systemdesigner, som utformar system för god kommunikation mellan 
människor och/eller datorer

• systemutvecklare, som har till uppgift att utforma och/eller 
vidareutveckla IT-system

• systemanalytiker, som analyserar och bedömer befintliga IT-system

• användbarhetsexpert, som innebär att du säkerställer användbarheten 
hos ett IT-system

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/ 
1a1 + 1a2, Matematik 2a/2b/2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, 
Matematik B.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 60

ANMÄLNINGSKOD HB-92315
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GRUNDNIVÅ

Webbredaktör, 
distansutbildning
180 högskolepoäng distans     

Organisationers webbplatser spelar en viktig roll både internt och 
gentemot omvärlden. Det här är utbildningen för dig som vill 
arbeta med webbplatser och utveckla din förmåga att kombinera 
kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, 
design och flexibilitet. 

En webbredaktör arbetar med organisationers webbplats på internet eller 
intranät. Webbredaktören ser till att webbplatsen uppfyller de behov 
användarna har på webbplatsens tillgänglighet och struktur och ser 
till att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. 
Förutom det redaktionella arbetet är det vanligt att webbredaktören också 
ansvarar för underhåll och teknikutveckling, grafisk produktion och 
design. Webbredaktörens kompetens spänner över ett brett register. Yrket 
handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket 
förutsätter initiativförmåga och kreativitet.

Utbildningen är treårig och ges som distansutbildning. Du läser kurser 
inom informationsarkitektur. Du kan också välja att endast läsa två år och 
då ta ut en högskoleexamen inom huvudområdet informationsarkitektur.

UTBILDNINGEN ÄR I UPPDELAD I KUNSKAPSOMRÅDENA:

• design och grafisk form

• kommunikationsteori

• informationsjuridik

• publiceringsverktyg

• redaktionellt arbete

• teknisk utveckling och programmering

• vetenskaplig teori och metod

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan genomföras i 
samarbete med en extern organisation.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Examen ger behörighet för studier på avancerad 
nivå inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Efter avslutat program och 1 års arbetslivserfarenhet 
har studenten behörighet till magisterprogrammet Strategisk information 
och kommunikation vid Högskolan i Borås. 

ARBETSMARKNAD Efter examen finns en mycket varierad arbetsmarknad 
att arbeta inom. Alla företag, institutioner och organisationer med en 
webbsida, eller ett intranät, är potentiella arbetsgivare. Du kan också 
arbeta som egen företagare eller entreprenör. De informations- och 
kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd 
av detta växer behovet av professionella webbredaktörer och andra 
informationsinriktade specialister.

OBSERVERA Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i 
huvudsak via programmets lärplattform, på dagtid, vilket förutsätter att 
deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. 
Som distansstudent får du själv köpa nödvändiga programvaror för dina 
studier på hemorten.

Det förekommer inga fysiska träffar. Utbildningen går inte att 
kombinera med samtidigt förvärvsarbete av betydande omfattning.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 85

ANMÄLNINGSKOD HB-92330
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IT

PÅBYGGNAD

Magisterutbildning  
i informatik 
60 högskolepoäng     

Den ettåriga magisterutbildningen i informatik riktar sig till dig 
som har en kandidatexamen i informatik, datavetenskap eller 
närliggande områden. Det övergripande målet med utbildningen 
är att du ska fördjupa dina kunskaper inom informatik. Mer 
specifikt ska du genom utbildningen utveckla din förmåga att 
systematiskt och utifrån en vetenskaplig grund hantera komplexa 
problem i samband med utveckling och användning av IT-system.

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva 
områden: Business Intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. 
Sammantaget gör dessa fördjupade kunskaper dig mer attraktiv på IT-
branschens alltmer specialiserade arbetsmarknad, där möjliga karriärvägar 
är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning 
är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till 
doktorandstudier i Sverige.

I utbildningen ingår fördjupningskurser och breddande 
kurser. Fördjupningskurserna utgörs av två kurser inom vardera 
fördjupningsområde. Du läser kurser på minst 30 högskolepoäng på 
avancerad nivå. Exempel på fördjupningskurser som ingår i programmet 
är Business Intelligence och Affärsprocessmodellering. De avancerade 
kurserna kompletteras med en eller flera breddande kurser på 
grundläggande nivå inom IT-området. Utbildningen avslutas med ett 
större enskilt arbete, Självständigt arbete för magisterexamen i informatik 
på avancerad nivå, vilket omfattar 15 högskolepoäng och har anknytning 
till antingen professionen eller till vid institutionen pågående forskning.

EXAMEN Magisterexamen

ARBETSMARKNAD En högre examen ger dig bättre konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden, särskilt internationellt. Hela utbildningen läses på 
engelska tillsammans med internationella studenter. De studenter som 
har genomgått denna utbildning kommer i sin yrkesroll att kunna vara en 
nyckelperson när det gäller frågor om att koppla IT- och systemlösningar 
till sina specifika sammanhang.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom informatik eller 
kandidatexamen i företagsekonomi från Dataekonomutbildningen. 
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 10

ANMÄLNINGSKOD HB-92026
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Svenska som andraspråk  
för utländska akademiker  
för ett hållbart samhälls-  
och arbetsliv
60 högskolepoäng     

Verksamheten syftar till att hjälpa utländska akademiker att 
komma in på den svenska arbetsmarknaden genom förberedande 
introduktionsutbildning och vägledning. Kursen är för dig som 
tidigare har studerat på ett universitet (minst tre år) och behöver 
komplettera dina svenska kunskaper. Utbildningen innehåller 
svenska som andraspråk och ämnesstudier i samhällskunskap där 
svenska språket är i fokus. Kartläggning av din utbildning och/ 
eller yrkeserfarenhet ingår också. De teoretiska studierna ska ge dig 
kunskaper som är användbara för ditt framtida yrkesliv och/eller 
vidare studier. 

Utbildningen i svenska som andraspråk och samhällskunskap har 
utvecklingen av din svenska språknivå i fokus. Du kommer att utveckla 
ditt svenska språk genom akademiskt läsande, lyssnande och skrivande 
av akademiska texter. Muntlig argumentation, språkets struktur och 
fonetik ingår också. I delkurserna för samhällskunskap ges kunskaper 
om det svenska arbetslivet och många aktuella ämnen i samhället. Även 
litteratur ingår där texter läses, tolkas och diskuteras.

Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment i utbildningen som omfattar 
60 högskolepoäng under två terminer och kursen är på heltid (40 h/vecka). 
Invandrarakademins studievägledare hjälper dig att kartlägga din utbildning 
och/eller yrkeserfarenhet. Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte 
ingå i en högskoleexamen. Efter avslutad och godkänd kurs får du behörighet 
motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

FÖRKUNSKAPSKRAV Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst 
tre års heltidsstudier. Godkänt resultat SFI kurs D. 

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-34792
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Lärarutbildningar 
180–270 högskolepoäng     

Vill du ha ett jobb där du påverkar barns och ungdomars framtid 
och samtidigt har möjlighet att påverka din egen yrkesroll? Ett 
arbete med spännande och betydelsefulla möten där du i rollen 
som förskollärare eller lärare kan erbjuda möjlighet till och skapa 
förutsättningar för lärande och utveckling för barn och ungdomar.

LÄRARUTBILDNINGARNA – OLIKA EXAMINA  
Lärarutbildningarna leder till olika examina; förskollärarexamen, 
grundlärarexamen och ämneslärarexamen.

LÄRARUTBILDNINGEN – VÅR PROFILERING  
I lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås finns lokala mål, utöver 
de i examensordningen, som ska genomsyra samtliga kurser inom 
utbildningen. Du kommer bland annat att lära dig mer om:

• Tydlig integrering mellan ämneskunskaper och ämnesdidaktik

• Inkludering

• Hållbar utveckling

• Estetiska uttrycksformer

• Informationssökning

• Digital kompetens

LÄRARUTBILDNINGEN – STRUKTUR  
Lärarutbildningen innehåller flera delar; utbildningsvetenskaplig kärna, 
relevanta ämneskunskaper och ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU).

Innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till att utveckla 
en gemensam kunskapsbas för alla lärare. Här ingår bland annat:

• Förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och skolväsendets historia, 
organisation och villkor samt värdegrund

• Läroplansteori och didaktik

• Vetenskapsteori och forskningsmetodik

• Utveckling, lärande och specialpedagogik

• Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

• Uppföljning och analys av lärande och utveckling

• Utvärdering och utvecklingsarbete

ÄMNESKUNSKAPER OCH ÄMNESDIDAKTIK  
Inom varje lärarutbildning läser du ämnen som har anknytning till 
förskolans, förskoleklassens, fritidshemverksamhetens eller grundskolans 
olika ämnesområden och årskurser samt dess didaktik. Didaktik handlar 
om de val du gör som lärare för att eleverna ska erbjudas goda möjligheter 
att lära sig, både i undervisningens innehåll och arbetssätt.

VFU – VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING  
Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har till syfte att 
utveckla din pedagogiska förmåga, dina ämneskunskaper och din 
ämnesdidaktiska kompetens. Syftet är även att utveckla förmågan att 
kritiskt reflektera över undervisning i förhållande till barns- och elevers 
lärprocesser. Du får också möjlighet att tillägna dig kunskap om och 
erfarenhet av hur du kan kommunicera och samarbeta med kollegor, 
vårdnadshavare och barn/elever. Den verksamhetsförlagda utbildningen 
omfattar minst 30 högskolepoäng inom varje lärarutbildning och ingår i 
de flesta av terminerna.

GRUNDNIVÅ

Förskollärarutbildning 
210 högskolepoäng      

I förskollärarutbildningen har lek, utveckling och lärande en 
central och framträdande plats och du får verktyg för att skapa 
kreativa miljöer och metoder för lärandet. Utbildningen vänder sig 
till dig som vill arbeta med barn i åldern ett till sex år och vill ha en 
kompetens som är eftertraktad.

I det förskolepedagogiska området kommer du bland annat lära dig 
om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, 
bild, rörelse, musik och drama. Du fördjupar även dina kunskaper om 
digitala lärprocesser med yngre barn samt digital kompetens i din roll 
som förskollärare.

Du kommer också att lära dig om barns matematiska begreppsbildning, 
språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och 
teknik ur ett förskoleperspektiv. Arbetet med barn ska genomsyras av barns 
inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför utbildningen.

Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är ett annat viktigt 
fokus, tillsammans med studier om förskolans historia, uppdrag och hur 
du kan arbeta tematiskt.

Du blir helt enkelt väl förberedd för din roll som förskollärare 
genom att du utvecklar kunskap och förmåga att planera, genomföra, 
dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne- 
och utemiljö.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU).

EXAMEN Förskollärarexamen

VIDARE STUDIER Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng,  
en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Efter avlagd förskollärarexamen är du behörig att 
arbeta i förskola eller i förskoleklass.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/ 
1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 105

ANMÄLNINGSKOD HB-92314
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GRUNDNIVÅ

Förskollärarutbildning för 
pedagogiskt verksamma
210 högskolepoäng      

Jobbar du som barnskötare och vill ta steget vidare i karriären?  
Då ska du titta närmare på förskollärarutbildningen för 
pedagogiskt yrkesverksamma.

Utbildningen vänder sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst 
fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola. Utbildningen ges 
delvis på distans och tanken är att du ska kunna kombinera studierna 
med deltidsarbete. En till två dagar i veckan är du på campus och övrig 
tid studerar du via internet, enskilt eller i grupp, där undervisningen 
kan bestå av digitala föreläsningar, film eller studiegruppsarbete. Under 
de två första åren läser du även en sommarkurs på heltid under juni 
månad. I utbildningen ingår studier inom utbildningsvetenskap samt 
ämneskunskaper och ämnesdidaktik inom det förskolepedagogiska 
området. Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna 
i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete på förskola.

Under de två första terminerna genomgår du en valideringsprocess, 
som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. En 
valideringsprocess innebär att lärare från högskolan och förskolan 
kommer att bedöma din kunskap, färdigheter och förmåga. Bedömningen 
kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier. Under det första 
årets valideringsprocess kommer du också göra ett arbetsplatsbyte på en 
medstudents förskola. Detta administreras av respektive förskolechef 
i samråd med Högskolan. Notera att då arbetsplatsbytet är en del 
av utbildningen och således obligatoriskt, behöver du informera din 
förskolechef om detta när du ansöker till utbildningen.

ANSÖKAN Ansökan görs på antagning.se. Till ansökan ska du bifoga 
slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat 
tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du 
har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning 
samt att du fortfarande har en anställning på förskola. Intygen måste 
vara daterade det år du söker utbildningen. Ofullständiga eller otydliga 
tjänstgöringsintyg behandlas inte.

OBSERVERA Du som inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen 
kan bli behörig genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. 
Är du osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare. Då 
nätbaserad undervisning ingår krävs grundläggande datorvana.

EXAMEN Förskollärarexamen

VIDARE STUDIER Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng,  
en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Efter avlagd förskollärarexamen är du behörig att 
arbeta i förskola eller i förskoleklass.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/  
1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Naturkunskap A, 
Samhällskunskap A, Engelska A. Dessutom krävs minst fem års erfarenhet 
av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav 
två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola.

URVAL 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom 
högskoleprov. Till resterande 30% av platserna sker alternativt urval genom 
rangordning av den sökandes yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i 
förskolan, som omfattar minst 60 månader på minst halvtid och max 120 mån.

ANTAL PLATSER 48

ANMÄLNINGSKOD HB-92311
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GRUNDNIVÅ

Grundlärarutbildning  
med inriktning mot arbete  
i fritidshem
180 högskolepoäng       

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? 
Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där 
elevernas behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, 
intresseinriktat och informellt.

Grundlärare i fritidshem samarbetar med skolan genom att komplettera 
skoldagen så att alla elever, även de som inte deltar i fritidshemsverksamhet, 
får ta del av fritidspedagogik. Studier inom det fritidspedagogiska 
området innehåller ämnesområden som kommunikation, socialisation, 
värdegrundsarbete, sociala relationer, ledarskap, lärande och lek. Detta 
är viktiga kunskapsområden som bearbetas genom estetiska uttryckssätt 
såsom bild, drama, rörelse, musik samt hälsa och utomhuspedagogik. 
Medie- och informationskunnighet är viktigt för de lärare som ska arbeta 
med elevernas fria tid för att förstå barnens socialisationsstrategier i den 
egna kulturen. I utbildningen ingår också kunskap om naturvetenskap 
och teknik, matematik, läs-och skrivutveckling, allt utifrån ett 
lärandeperspektiv som utgår från fritidshemmet.

Under en termin väljer du ett praktiskt-estetiskt ämne som du blir 
behörig att undervisa i inom årskurserna 1 till 6. Valbara ämnen är bild 
och musik.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU).

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar 
utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet 
och språkutveckling. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla 
din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet 
att åka på en utbytestermin i ett annat land.

EXAMEN Grundlärarexamen

VIDARE STUDIER Efter kompletterande studier om 60 högskolepoäng, två 
terminer, på avancerad nivå är du behörig att söka till forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Fritidshem och skola har ett stort behov av utbildade 
grundlärare med den specifika kompetens som behövs för att skapa en 
meningsfull fritid för eleverna. Grundlärare i fritidshem har kunskaper, 
insikter och verktyg för att kunna arbeta ämnesintegrerat i skolan och 
fritidshemmet med helhetssyn på eleverna.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/  
1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 24

ANMÄLNINGSKOD HB-92321

GRUNDNIVÅ

Grundlärarutbildning med 
inriktning mot arbete 
i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 
240 högskolepoäng      

Tycker du att arbete med barn är en spännande utmaning? Vill du 
entusiasmera och inspirera barn till lärande under de första åren i 
skolan? Då är utbildningen till grundlärare något för dig.

Du har som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 en viktig roll i att 
stimulera till lärande.

Under utbildningen studerar du ingående elevers läs-, skriv- och 
matematikutveckling och lär dig metoder för att på olika sätt stödja 
eleverna i deras lärande. Helhetssynen inom ämnet svenska betonas, där 
huvudmomenten läsa, skriva, tala och lyssna i olika situationer samverkar 
för att utveckla elevers språk. Genom olika metoder, medier och tekniker 
kan elevernas intresse för att läsa och skriva utmanas. Det läggs också vikt 
vid flerspråkiga elevers situation och på hur man kan stödja elever med 
svenska som andraspråk i deras kunskapsinhämtning. Elevers matematiska 
begreppsbildning samt deras tal- och rumsuppfattning är ett annat fokus 
i utbildningen. Med matematisk problemlösning som utgångspunkt 
studerar du olika lösningsstrategier, hur barn lär matematik och hur du 
som lärare kan skapa matematiska lärmiljöer. För att kunna genomföra 
detta arbetar du också med din egen matematiska förmåga och säkerhet 
att lösa matematiska problem. På liknande sätt arbetar du i svenska 
och engelska med din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. I 
utbildningen ingår också att lära sig undervisa i engelska språket med 
hjälp av skönlitteratur, språklekar, sång, film och andra medier samt 
annan skapande verksamhet.

Elevers lust till lärande kan väckas i alla miljöer. Under utbildningen är 
det fokus på att utveckla din kreativitet och skapandeförmåga, bland annat i 
naturvetenskapliga ämnen och teknik. Viktiga delar i utbildningen är att visa 
på möjligheter till lärande utanför skolans väggar. Detta sker bland annat 
genom studier i naturen, besök på Borås Science Center Navet och genom 
att studera fysikaliska krafter i lekparker. Samhälls- och naturorienterande 
ämnen studeras ur ett hållbarhetsperspektiv och även i dessa kurser utgör 
digitala verktyg en naturlig del. För att få en tydlig koppling till yrkeslivet 
ingår det tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar 
utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet 
och språkutveckling. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla 
din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet 
att åka på en utbytestermin i ett annat land.

EXAMEN Grundlärarexamen

ARBETSMARKNAD Som grundlärare har du din arbetsplats inom de 
kommunala eller fristående skolorna.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Naturkunskap 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, 
Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 56

ANMÄLNINGSKOD HB-92318
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Grundlärarutbildning med 
inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4–6 
240 högskolepoäng       

Fascineras du av lärande i skolan? Skulle du vilja inspirera elever 
till lärande i svenska, engelska och matematik? Som lärare i årskurs 
4–6 blir det din uppgift att motivera eleverna till att utveckla och 
fördjupa sina kunskaper efter de första åren i skolan.

Utbildningen består till stor del av ämneskunskaper i svenska, engelska 
och matematik. Under en termin får du dessutom möjlighet att fördjupa 
dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller 
naturvetenskapliga ämnen och teknik. Sammanlagt ingår tjugo veckors 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ger tillfällen att pröva och 
utveckla yrkesrollen i mötet med elever. Ämneskunskaper vävs samman 
med didaktik och metodik som innebär kunskap om hur undervisning 
kan varieras för att möta elevernas behov och utveckla deras lärande. 
Exempelvis används och diskuteras estetiska och digitala inslag i 
undervisningen. En del av utbildningen handlar om hur elevernas 
kunskapsutveckling kan bedömas och förmedlas till dem. I svenskämnet 
behandlas såväl förstaspråk- som andraspråkinlärning. Detta sker genom 
att texter av skilda typer analyseras och prövas i eget skrivande. Arbetet 
med att utveckla den egna skriftliga och muntliga förmågan pågår under 
hela utbildningen. I ämnet matematik diskuteras hur elever tänker kring 
problemlösning och olika matematiska uppgifter samt hur intressanta 
och utvecklande miljöer för lärande kan skapas. I engelskämnet finns 
inslag om metoder för att stödja elevers lärande i att tala, läsa, skriva och 
förstå engelska. I kurserna uppmärksammas exempelvis lärande genom 
skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande aktivitet. 
Inom ramen för kurserna i engelska finns möjlighet att genomföra studier 
i ett engelskspråkigt land, både för att fördjupa kunskaperna i engelska 
språket och för att studera det engelska skolsystemet. Det finns dessutom 
möjlighet till en utbytestermin i ett annat land under utbildningen. 
Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, 
inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och 
språkutvecklande undervisning i alla ämnen.

EXAMEN Grundlärarexamen

ARBETSMARKNAD Som grundlärare har du din arbetsplats inom de 
kommunala eller fristående skolorna.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Naturkunskap 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, 
Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 40

ANMÄLNINGSKOD HB-92313

GRUNDNIVÅ

Ämneslärarutbildning för 
grundskolans årskurs 7–9: 
svenska, engelska, svenska 
som andraspråk
270 högskolepoäng       

Gillar du språk? Gillar du att arbeta med tonåringar på högstadiet? 
Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa inom ämnena 
svenska, engelska och svenska som andraspråk. Din uppgift som 
lärare i årskurs 7–9 är att stimulera alla elever till att utveckla och 
fördjupa sina kunskaper de sista åren i grundskolan.

Du fördjupar dina kunskaper i svenska, engelska och svenska som 
andraspråk. Som ämneslärare blir du kunnig i dina specifika ämnen, 
men också i hur undervisning i ämnet kan genomföras för att på ett 
varierande och språkutvecklande sätt möta elevernas olika behov och 
lärande. Detta innebär att du utvecklar en medvetenhet om flera aspekter 
av undervisning, till exempel hur multimodala verktyg och estetiska 
lärprocesser kan användas.

Du förbereds för att möta elever med olika språkbakgrund genom att du 
får kunskaper om förstaspråks- och andraspråksinlärning. Du får också lära 
dig hur du kommunicerar och bedömer kunskapsutveckling hos eleverna.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det tjugo veckors 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar 
utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet 
och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Under hela utbildningen 
arbetar du med att utveckla din skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. 
Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

EXAMEN Ämneslärarexamen

VIDARE STUDIER Efter avlagd examen har du behörighet att söka  
till forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Som ämneslärare har du din arbetsplats inom de 
kommunala eller fristående skolorna.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/ 
1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 24

ANMÄLNINGSKOD HB-92325
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Masterprogram i 
pedagogiskt arbete
120 högskolepoäng – halvfart       

Arbetar du med någon form av pedagogiskt arbete och känner att 
du vill utvecklas i din roll? I Masterprogrammet i pedagogiskt 
arbete får du möjlighet att utveckla såväl kunskap som praktik 
kring olika frågor och problem som är centrala för pedagogiskt 
arbete i olika miljöer.  

Utbildningen tar sin utgångspunkt i så kallad praktiknära forskning, där 
kunskaps- och praktikutvecklingen sker för och tillsammans med dem 
som är praktiskt verksamma – såväl inom skolväsendet som inom andra 
typer av verksamheter där olika former av pedagogiskt arbete förekommer. 

Under utbildningens gång får du möjlighet att fördjupa dig i aktuell 
forskning som rör pedagogiskt arbete, men du får också vetenskapliga 
redskap och metoder för att undersöka och utveckla pedagogiska 
praktiker. Utbildningen passar dig som är verksam i olika former 
av pedagogiskt arbete, men också dig som intresserad av att arbeta i 
någon form av utvecklande roll, som till exempel utvecklingsledare, 
processledare, förstelärare eller skolledare.

EXAMEN Masterexamen 

FÖRKUNSKAPSKRAV Information om förkunskapskrav hittar du på vår 
webb hb.se/utbildning.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92011
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POLISUTBILDNING

Polisprogrammet
Uppdragsutbildning beställd av Polismyndigheten            

Att vara polis är att göra skillnad. Som polis skapar du trygghet för 
oss människor och det samhälle vi lever i. Utbildningen förbereder 
dig på att kunna skydda och hjälpa, förebygga och klara upp.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och bedrivs huvud-
sakligen på vårt campus, eller på övningsområdet i nära anslutning, mitt 
i Borås city. Borås ligger i en expansiv region med 1,7 miljoner invånare. 
Här finns närhet till såväl storstad som mellanstora och små städer samt 
till glesbygd med olika förutsättningar för polisarbete. I regionen finns 
också en internationell hamn och flygplats.

Högskolan i Borås har en gedigen erfarenhet av professionsutbild-
ningar med bland annat sjuksköterskeutbildning samt utbildning och 
forskning inom prehospital ambulans- och akutsjukvård. Tillsammans 
med polislärare från Polismyndigheten och akademiska lärare från 
Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde erbjuder 
vi utbildning av yttersta klass. Vi har även forskningssamarbete med 
forskningsinstitutet RISE för att öka kunskapen inom området säkerhet.

Högskolan i Borås erbjuder Polisprogrammet såväl på campus som  
på distans.

Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag 
av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. I de två sista 
terminerna ingår aspiranttjänstgöring om sex månader. 

Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier 
och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. 
Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du får lära dig  
att söka kunskap, analysera problem, se orsakssamband, finna lösningar 
samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

Studierna tar sin utgångspunkt i polisiärt arbete och polisens uppdrag, 
regelverk samt metoder. I studierna ingår också ämnen så som juridik, 
kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och 
statsvetenskap. Högskolan i Borås följer den nationella utbildningsplanen, 
beslutad av Polismyndigheten och som är gemensam för samtliga lärosäten 
som tillhandahåller Polisprogrammet i Sverige. 

EXAMEN Student som godkänts på Polisprogrammet erhåller 
examensbevis med benämningen polisexamen, detta ger behörighet att 
söka tillsvidareanställning som polis.

ANSÖKAN För att bli antagen måste du uppfylla ett antal krav och 
du behöver ha rätt egenskaper för polisyrket. Du kan ansöka till 
polisutbildningen två gånger per år; i maj och november.

Ansökningsperioden för HT 2019 är 5–30 november.

Läs mer om polisutbildningen på polisens hemsida: polisen.se/bli-polis
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BASÅR

Tekniskt basår 
60 förutbildningspoäng       

Tekniskt basår omfattar ett års studier och ger behörighet i 
matematik, fysik och kemi, för att kunna följa naturvetenskapliga 
och tekniska utbildningar vid högskolor och universitet. Godkänt 
tekniskt basår ger garantiplats på ingenjörsutbildningar vid 
Högskolan i Borås (gäller dock ej textilingenjörsutbildningen).

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 
15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1). 
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. Under sista 
studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

UNDERVISNINGSFORM: 

• Föreläsningar och räkneövningar

• Självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer 
och projektarbeten

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda 
aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa 
moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

GARANTIPLATS 
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av 
ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås. För att få en garantiplats 
gäller följande: 

• Anmälan görs via antagning.se

• Anmälan ska vara gjord i tid.

• Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 
(t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså 
inte vara avslutade och godkända.

• Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. 
Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet 
genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.

• Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, den kan inte sparas till 
kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.

• För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt 
antagningsbesked senast sista svarsdag.

VIDARE STUDIER Efter avklarat basår är du behörig att söka ingenjörs-  
och civilingenjörsutbildningar i Sverige.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 135

ANMÄLNINGSKOD HB-92199

BASÅR

Tekniskt basår för sökande 
till textilingenjörsutbildning 
60 förutbildningspoäng        

Det här är utbildningen för dig som saknar behörighet för att söka 
till textilingenjörsutbildningen. Genom att studera tekniskt basår 
får du de kunskaper som krävs, samtidigt som du provar på hur det 
är att studera vid högskolan.

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 
15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1). 
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c. Under sista 
studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

UNDERVISNINGSFORM: 

• Föreläsningar och räkneövningar

• Självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer 
och projektarbeten

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda 
aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa 
moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

GARANTIPLATS 
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats (25 platser) till 
Textilingenjörsutbildning, 180 högskolepoäng, på Textilhögskolan, 
Högskolan i Borås. För att få en garantiplats gäller följande: 

• Anmälan görs via antagning.se

• Anmälan ska vara gjord i tid.

• Godkänt resultat krävs på de kurser som krävs för områdesbehörighet A8 
(t.o.m. Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c). Alla 40 veckor behöver alltså 
inte vara avslutade och godkända.

• Kurserna som krävs för behörighet måste vara avslutade senast 15 juni. 
Garantiplatsen gäller inte om sökande måste komplettera för behörighet 
genom att göra omtentamen i augusti. Sen ansökan får då göras.

• Garantiplatsen gäller endast påföljande termin, den kan inte sparas till 
kommande år. Däremot kan den som är antagen ansöka om anstånd.

• För att behålla sin plats efter urval måste sökande svara på sitt 
antagningsbesked senast sista svarsdag.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 25

ANMÄLNINGSKOD HB-92198
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Byggingenjör
180 högskolepoäng        

Vill du vara med och bygga Sverige in i framtiden? Då är 
byggingenjörsutbildningen något för dig. Arbetsområdet för 
byggingenjörer är brett. Du kan arbeta med konstruktion, lika väl 
som att vara inriktad på produktion eller förvaltning. En sak är 
säker, en spännande framtid med många utmaningar väntar.

Du kan arbeta på ett konstruktionskontor och ta fram bygghandlingar 
eller i produktionen i ett entreprenadföretag. Du kan arbeta med hus 
eller industribyggnader eller varför inte gator, vägar och VA-anläggningar 
(vatten och avlopp). Eller kanske är du intresserad av ekonomi och 
projektledning och vill arbeta med förvaltning av bostäder och lokaler.

Första året studerar du huvudsakligen kurser som ger en 
naturvetenskaplig grund, som är nödvändig för nästföljande års studier. 
Andra året är största delen tekniska baskurser inom byggteknik. Tredje 
året är specialiserat och med omfattande projektinslag. Genom ett 
samarbete med Sveriges Byggindustrier har du under utbildningen 
även möjlighet att söka och genomföra praktik på ett byggföretag. 
Praktiken genomförs under sex månader. Under denna period gör du ett 
studieuppehåll. Efter praktiken återupptar du dina studier.

Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, ofta i kombination 
med övningar samt självständigt arbete som konstruktions- och 
övningsuppgifter, laborationer, fältmätningsövningar och projektarbeten.

Lärarna täcker ett brett kompetensområde. I grundläggande ämnen 
möter du personer med expertkompetens inom respektive område, men 
som samtidigt har stor pedagogisk skicklighet.

I tillämpande ämnen möter du till stor del yrkesverksamma 
ingenjörer varigenom uppgifter kan få en direkt anknytning till 
aktuella projekt i regionen.

Cirka hälften av tiden består av föreläsningar, räkneövningar och 
laborationer. Resten är självstudier.

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS Möjlighet att ansöka om 
Erasmus praktik-stipendium.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Magisterutbildning i byggteknik – hållbart samhällsbyggande på 
Högskolan i Borås

• Masterutbildning i resursåtervinning på Högskolan i Borås

• Påbyggnadsutbildning till magister eller civilingenjör vid andra 
universitet och högskolor

• Masterutbildning, motsvarande magister- eller civilingenjörsutbildning 
vid universitet utomlands

ARBETSMARKNAD Exempel på arbetsområden är projektering och 
konstruktion, produktion, projektledning eller inom förvaltning. Du kan 
jobba inom det privata eller inom stat och kommun. Du kan jobba med 
husbyggnad eller anläggningsbyggnad. En del företag inom byggsektorn 
har en handfull medarbetare och en del har över 10000 medarbetare.

Arbetsmarknad ser mycket ljus ut och bristen på byggingenjörer 
förväntas öka.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 75

ANMÄLNINGSKOD HB-92117

NY UTBILDNING PÅ GÅNG
Just nu arbetar vi med att skapa en ny utbildning 
inom byggteknik . Vi planerar att starta hösten 2019 
eller hösten 2020 . 

Håll koll på:  
HB.SE/UTBILDNING/BYGGTEKNIK
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Designteknikerutbildning
180 högskolepoäng        

En designtekniker fungerar som en länk mellan design och 
produktion. Här är en utbildning där du lär dig allt från att 
konstruera mönster till att övervaka produktionen i en fabrik och 
utföra kvalitetskontroller. Det går också att plugga vidare efter 
utbildningen, om du hellre vill det.

Designteknikerutbildningen bygger framför allt på olika projektkurser 
där du på ett praktiskt sätt får kunskaper om både konfektions- och 
produktionsteknik. Kurserna fokuserar på olika produktgrupper och 
ger dig till exempel ingående kunskaper i CAD-baserad mönster-
konstruktion, gradering och sömnad av olika typer av plagg i 
Textilhögskolans konfektionslabb.

Du lär dig också att söka kostnadseffektiva detaljlösningar som 
fungerar i produktion och får förståelse för provplagg samt passforms- och 
avprovningsteknik för de olika typerna av produkter. I kurserna lyfts också 
funktions- och kvalitetskrav fram, liksom säkerhetsaspekter. Dessutom får 
du kunskaper om hur man utvecklar arbetsmetoder samt internationella 
kvalitets- och specifikationsunderlag och hur man beräknar åtgång av 
material, tar fram tillverkningsorder och optimerar materialåtgången.

De kurser som finns utöver projektkurserna ger dig ytterligare 
kunskaper för att klara projekten och för ett yrkesliv som designtekniker. 
Utbildningen ger dig bred kunskap, vilket gör att du kan få varierande 
uppgifter inom ett större eller mindre företag, beroende på företagets behov 
samt ditt eget intresse. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta 
som mönsterkonstruktör, konfektionstekniker eller kvalitetskontrollant 
i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att studera vidare på en 
masterutbildning och kanske så småningom bli forskare.

Eftersom utbildningen är inriktad mot en internationell produktion 
kan vissa utbildningsdelar komma att ges i ett annat land. På 
Textilhögskolan finns samarbete med såväl svenska som utländska företag 
och universitet.

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

EXAMEN Kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Utbildningen kvalificerar dig för en yrkesverksamhet 
inom designteknikerområdet, såsom mönsterkonstruktör, 
direktris, designassistent, inköpsassistent, konfektionstekniker eller 
kvalitetskontrollant.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik B eller 
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, 
Engelska B eller Engelska 6, alternativt godkänt prov i engelsk läsförståelse 
som avläggs under provdagen.

Teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till manuell mönster-
konstruktion och sömnad mot olika plaggtyper. Dessa kunskaper bedöms 
utifrån en digital produktpresentation samt under en provdag som utgörs 
av både praktiska och teoretiska test.

URVAL 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom 
högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval. 
De sökande som bedöms som godkända i produktpresentation och i 
provdagens alla moment erhåller ett meritvärde baserat på totalpoäng  
från provdagen varefter de rangordnas i det alternativa urvalet.

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-92116

GRUNDNIVÅ

Energiingenjör 
180 högskolepoäng        

Om du i framtiden vill arbeta med hållbar energiförsörjning 
så kommer denna utbildning att öppna dörrarna till många 
spännande jobb och utmaningar. Arbetsmarknaden är mycket 
god och bedöms att vara det under många år framöver. Centrala 
arbetsuppgifter för dig som energiingenjör kommer att vara 
utveckling, effektivisering och introduktion av uthålliga 
energisystem med hänsyn tagen till miljö och ekonomi samt 
samhällets elförsörjning.

Programmet fokuserar på samhällets energisystem och då framför allt i 
staden och i byggnaden. Där ser vi idag en allt större integration av värme 
och el. Personer som har kunskaper inom båda dessa områden är därför 
starkt efterfrågade av marknaden och energiingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Borås är speciellt utformat för att tillgodose detta önskemål. 
För att garantera att utbildningen ligger i den absoluta framkanten är den 
knuten till den forskning som bedrivs vid högskolan inom energiområdet.

Som en del i utbildningen kommer du även att vara ute på en 
arbetsplatsförlagd praktik under åtta veckor vid något de intressanta 
och framtidsinriktade företag som högskolan samarbetar med. Detta 
är en unik möjlighet att lära känna ditt kommande arbetsområde. 
Praktikperioden är något som uppskattas mycket av både studenter och 
högskolans partnerföretag.

Exempel på programspecifika ämnen i energiingenjörsprogrammet 
är: förnyelsebara energikällor, energiåtervinning, värme- och ventilation, 
fjärrvärme, förnyelsebar elproduktion, framtidssäkrad eldistribution 
och elektriska installationer. Teori varvas med praktiska inslag såsom 
laborationer, praktikperiod och användning av moderna datorprogram. 
Detta ger både djup och bredd i utbildningen och en god förståelse för 
framtidens utmaningar och lösningar inom hållbar energiförsörjning.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Magisterutbildning i byggteknik – hållbart samhällsbyggande,  
60 högskolepoäng

• Masterutbildning i resursåtervinning, 120 högskolepoäng

ARBETSMARKNAD Din energikompetens kommer att ge dig möjlighet att 
arbeta inom många olika sektorer. Bygg- och fastighetsbranschen behöver 
energikunnande när det gäller ventilation, uppvärmning och kyla. 
Mycket händer här, till exempel när det gäller att kombinera solvärme 
med en pelletspanna eller värmepump. El- och fjärrvärmeproduktion 
från biobränsle och avfall erbjuder många olika typer av arbetsuppgifter. 
Förnyelsebar elproduktion från vindkraft och solceller, är båda 
under stark utbyggnad, och kommer att behöva kompetensen från 
energiingenjörer under många år framöver. Efter examen kan du 
arbeta som konstruktör och teknikutvecklare, energikonsult eller som 
projektledare. En del energiingenjörer väljer att arbeta med miljöfrågor 
och andra arbetar med marknadsföring och teknisk försäljning. Det sker 
ofta i en internationell miljö.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Kemi 1, Matematik 3c, 
Fysik 1a/1b1 + 1b2. Eller: Kemi A, Matematik D, Fysik A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 25

ANMÄLNINGSKOD HB-92115



51HÖGSKOLAN I BORÅS  |  hb.se

TE
K

N
IK

 O
C
H

 I
N

G
EN

JÖ
R

S
VE

TE
N

SK
A

P

GRUNDNIVÅ

Industriell ekonomi – 
affärsingenjör 
180 högskolepoäng         

Funderar du på om du ska välja en ekonomisk eller teknisk 
högskoleutbildning? Nu behöver du inte fundera längre – studera 
till affärsingenjör, så får du dubbel kompetens.

I affärsingenjörsutbildningen är teknikämnena anpassade till två olika 
inriktningar: byggteknik och maskinteknik. Båda inriktningarna 
innehåller minst 90 högskolepoäng ämnesspecifika teknikämnen. Val av 
inriktning sker inför termin 2.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar 
inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad 
kunskapsbas med kurser inom:

• Matematik och statistik

• Ingenjörsmässig problemlösning

• Industriell ekonomi

• Projektteknik

• Miljökunskap

Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom:

• Byggteknik eller maskinteknik

• Industriell ekonomi

• Logistik

• Kvalitetsteknik

• Produktionsutveckling

• Marknadsföring

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Magisterutbildning i byggteknik – hållbart samhällsbyggande på 
Högskolan i Borås om du läser bygginriktning.

• Studier på avancerad nivå vid lärosäten i Sverige eller utomlands

ARBETSMARKNAD Affärsingenjören arbetar många gånger i projekt-
grupper där fokus är att lösa ett speciellt problem. Ofta behövs kunskaper 
från flera olika ämnesområden för att lösa problemet. Du kan ingå i en 
projektgrupp sammansatt av olika kompetenser. Affärsingenjören är en 
generalist som kommunicerar över ämnesgränserna. Du har kunskaper 
inom både teknik och ekonomi.

Du kan arbeta med produktionsplanering, materialstyrning och 
kvalitetsteknik, affärs- och produktutveckling, produktionsutveckling, 
internethandel, teknisk försäljning, inköp, logistik samt projekt- och 
företagsledning vid teknikbaserade företag.

Kombinationen teknik-ekonomi är också värdefull vid 
investeringsplanering, industriell marknadsföring och långsiktig styrning 
av ett företags allmänna utveckling.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 70

ANMÄLNINGSKOD HB-92101

GRUNDNIVÅ

Industriell ekonomi – 
arbetsorganisation  
och ledarskap
180 högskolepoäng        

I den här ingenjörsutbildningen kombinerar vi kunskaper i 
industriell ekonomi med arbetsorganisation och ledarskap. Detta  
är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med både 
människor, teknik och ekonomi.

Utbildningen i industriell ekonomi med inriktning mot arbets-
organisation och ledarskap har både ett ekonomiskt, tekniskt och 
sociotekniskt innehåll. Det ger en bred och god grund att stå på i alla 
typer av affärs- och verksamhetsutveckling.

Som ingenjör med kunskap inom ekonomi och socioteknik blir 
du en nyckelperson i det ständigt återkommande förändringsarbete 
som karaktäriserar dagens industri. Du blir en generalist som förstår 
betydelsen av ledarskap och organisation, som förstår de grundläggande 
ekonomiska förutsättningarna för tillväxt och som bidrar till att utveckla 
produktionssystem som är miljö- och arbetsmiljömässigt uthålliga.

Förmågan att koppla ihop teknik, ekonomi och socioteknik är också 
värdefull för investeringsplanering, industriell marknadsföring och för 
långsiktig styrning av ett företag.

Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar 
inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad 
kunskapsbas med kurser inom: matematik och statistik, ingenjörsmässig 
problemlösning, industriell ekonomi, projektteknik och miljökunskap.

Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom: 
arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi, logistik, kvalitets-
teknik, produktionsutveckling och marknadsföring.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS 

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Programmet öppnar för avancerade studier i industriell ekonomi vid 
andra lärosäten

• Möjligheter att läsa vidare på Masterutbildning i resursåtervinning vid 
Högskolan i Borås om kurser i termodynamik lästs

ARBETSMARKNAD Exempel på arbetsområden som kan bli aktuella för dig 
är arbetsorganisation, produktionsutveckling, logistik och kvalitetsteknik, 
affärs- och verksamhetsutveckling, teknisk försäljning, industriell 
marknadsföring, projekt- och företagsledning på teknikbaserade företag.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92102
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IT-tekniker
120 högskolepoäng    

Bli en kvalificerad IT-tekniker med högskoleexamen på bara två år! 
Det här programmet vänder sig till dig som har ett grundläggande 
intresse för datorer, nätverk och service. Här lär du dig att arbeta 
med hårdvaran, att hantera användare som behöver IT-support och 
hur IT-organisationer fungerar. Hela sista terminen kan du göra 
praktik på ett IT-företag. 

Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av 
de IT-system som utgör grunden i tjänsterna som en IT organisation 
levererar och hur du kan ge stöd och support till användarna och 
kärnverksamheten. Utbildningen är starkt yrkesinriktad och ger dig en 
helhetsförståelse för rollen som IT-tekniker. Den ger dig gedigen teknisk 
kompetens, kunskaper och förmåga att hantera tjänster och kvalificerade 
supportrelaterade ärenden samt skapa goda kundrelationer. Programmet  
är utvecklat i samarbete med företag inom IT-branschen, vilket 
garanterar att innehållet uppfyller branschens krav och önskemål.

Det finns idag och i framtiden en stor efterfrågan på kvalificerade 
IT-tekniker med bredare inriktning än enbart ren teknisk kompetens. 
I framtiden förväntas en IT-tekniker behärska såväl teknik som att 
upprätthålla professionella relationer mellan IT och användarna och jobba 
med hjälp av till exempel ITIL och DevOps. Under programmet får du 
gedigna kunskaper inom båda dessa områden. För att ytterligare stärka din 
kompetens och göra dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden förbereds du 
också för olika certifieringar: inom hård- och mjukvara med CompTIA A+, 
inom nätverk och nätverkssäkerhet med certifikat utfärdat av Cisco (CCNA 
och CCNA Security) och inom virtualisering genom VMware. Efter 
utbildningen kommer du att på egen hand kunna driftsätta, underhålla, 
felsöka och administrera IT-system samt ge kvalificerad support till deras 
användare och bidra med värde till kärnverksamheten.

EXAMEN Högskoleexamen

ARBETSMARKNAD Ditt blivande arbetsområde är brett och du kan till 
exempel bli IT-tekniker, systemadministratör, nätverkstekniker eller 
supporttekniker och programmet ger dig en god grund för att sedan 
gå vidare med projektledning, tjänstearbete, arkitektur, kundansvar 
eller andra specialiserade discipliner inom IT. Arbetsmarknaden för 
IT-tekniker är i dagsläget mycket god och bedöms att fortsätta vara det. 
Arbetsgivare finns inom såväl konsultbransch som privata företag och 
offentliga förvaltningar med egna IT-avdelningar. 

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik B.  
Eller: Matematik 2a/2b/2c.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 48

ANMÄLNINGSKOD HB-92140

GRUNDNIVÅ

Industriell ekonomi – 
logistikingenjör
180 högskolepoäng        

Tycker du om både ekonomi och teknik? Vill du vara med och 
driva igenom förändringar och leda projekt? Då är yrket som 
logistikingenjör rätt för dig. Logistik är en framtidsbransch 
och många spännande utmaningar väntar dig som satsar på 
spetskompetens inom detta område.

Som logistikingenjör är du med och driver projekt kring kontrollen av 
flöden av material, resurser, information och pengar in och ut ur ett 
företag eller organisation. Det handlar om att uppnå högsta möjliga 
effektivitet genom bra service till så låg kostnad som möjligt för att 
tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Som högskoleingenjör arbetar 
du många gånger i projektgrupper vars fokus är att lösa ett speciellt 
problem. Ofta behövs kunskaper från flera olika kunskapsområden för 
att lösa detta problem. Utbildningen passar därför dig som vill arbeta 
med ekonomi och förstå teknik eller vice versa. Utbildningen är bred och 
modern och gör dig till en flexibel ingenjör som kan leva upp till de krav 
som ställs på framtidens arbetsmarknad.

Det första året får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser 
inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt 
miljökunskap. Detta år är till största delen gemensamt för alla våra 
utbildningar inom industriell ekonomi. Det innebär att du läser kurser 
tillsammans med studenter från utbildningar inom industriell ekonomi 
med andra inriktningar.

Under det andra och tredje året läser du kurser inom: logistik, 
industriell ekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, produktions- 
teknik och management. Utbildningen avslutas med ett examensarbete  
om 15 högskolepoäng.

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS 

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

ARBETSMARKNAD Det finns många intressanta arbeten för en 
logistikingenjör, både inom stora och mindre företag. Tänkbara 
arbetsområden är logistikutveckling såväl internt som externt, 
produktionsutveckling, distribution, utveckling av distributionsupplägg, 
materialförsörjning (inköp m.m.) samt flera områden i ett mindre företag, 
t.ex. logistik- och kvalitetsansvarig.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c. 
Eller: Matematik C.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92103
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ARBETSMARKNAD Du kan i ditt framtida yrke få en arbetsledande roll, 
arbeta med projektledning eller delta i utvecklingen av nya produkter, nya 
analysmetoder eller nya processer. För den utåtriktade kan försäljning eller 
tekniskt säljstöd vara lockande. Du kan också arbeta som driftsingenjör, 
t.ex. i en biogasanläggning, och då ansvara för att produktionen fungerar 
som den ska. Många kemiingenjörer arbetar också med kemisk analys. 
Eftersom du får en examen som är internationellt gångbar har du även 
möjlighet att arbeta utomlands.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Kemi 1, Matematik 3c, 
Fysik 1a/1b1 + 1b2. Eller: Kemi A, Matematik D, Fysik A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 25

ANMÄLNINGSKOD HB-92113

GRUNDNIVÅ

Kemiingenjör –  
tillämpad bioteknik 
180 högskolepoäng         

Gränslandet mellan biologi och teknik krymper och de båda 
områdena utvecklas snabbt. Detta skapar stora möjligheter för en 
kemiingenjör och är samtidigt en spännande utmaning. Kanske 
kommer du att arbeta med den viktiga uppgiften att skapa ett 
uthålligt samhälle och minska Sveriges oljeberoende? Varför inte 
en framtida forskarkarriär där du som doktorand ingår i någon av 
våra framgångsrika forskargrupper som arbetar med biobränslen 
och biopolymerer? Spännande arbetsuppgifter finns också inom 
olika branscher såsom läkemedelsindustrin och inom livsmedel, 
vattenrening, miljö m.m.

Utbildningen inom tillämpad bioteknik ger dig som har läst en gymnasie-
utbildning inom naturvetenskap eller teknik chansen att arbeta med dessa 
viktiga framtidsfrågor.

Förutom inriktningskurser läser du även mer allmänna kurser och 
grundläggande ingenjörsämnen. Denna bredd är viktig för att du lättare 
ska kunna sätta dig in i frågeställningar utanför ditt eget fack.

Under det första året lär du dig grunderna i kemi och laborations-
teknik samt läser grundläggande energikurser. I den allra första kursen 
introduceras du i bioteknikens värld och du får komma i kontakt med 
ditt framtida yrke genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma 
ingenjörer. Du får då även komma i kontakt med ditt framtida yrke 
genom att besöka företag och träffa yrkesverksamma ingenjörer. Flera 
av dem är tidigare studenter hos oss. Under det andra året får du 
fördjupa dina kunskaper och inriktas mot bioteknik. Tredje året läser du 
spetskurser och många av kurserna är i projektform, där du får komma 
i kontakt med verklighetsnära frågeställningar. Dessa kurser ger dig en 
god förberedelse inför din kommande yrkeskarriär. Under sista året har 
du också möjlighet att studera utomlands. Utbildningen avslutas med ett 
examensarbete om 15 högskolepoäng.

UTLANDSSTUDIER ELLER PRAKTIK  
Under vårterminen i årskurs tre har du möjlighet att studera utomlands.

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Masterprogram i resursåtervinning, 120 högskolepoäng
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GRUNDNIVÅ

Maskiningenjör – 
produktutveckling
180 högskolepoäng        

Vill du vara med och utveckla morgondagens produkter 
och produktion på ett innovativt och kreativt sätt? Då är 
den här maskiningenjörsutbildningen med inriktning mot 
produktutveckling rätt för dig.

Industrin efterfrågar fler och fler maskiningenjörer. Maskiningenjörs-
utbildningen ger dig kunskap och kompetens för en innovativ och 
kreativ yrkesframtid. Utbildningen har en stark koppling till industrin 
vilket gör att du får en utbildning som är väl förankrad i verkligheten. 
Områdestypiska ämnen som studeras är bl.a. datorstödd konstruktion 
(CAD), mekanik, termodynamik, projektteknik, kvalitetsteknik, 
ledningssystem, materialteknik, hållfasthetslära, maskinelement, 
tillverkningsteknologi, produktutveckling, FEM och energiteknik. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

STUDIER ELLER PRAKTIK UTOMLANDS 

• Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium

• Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på 
något av våra partneruniversitet inom EU

• Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet 
utanför EU

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen

VIDARE STUDIER 

• Masterprogram i resursåtervinning, 120 högskolepoäng

ARBETSMARKNAD Kompetens inom produktutveckling efterfrågas av 
tillverkande industriföretag och tjänsteproducerande konsultföretag. 
Tänkbara arbeten är inom produktutveckling, projektledning, produktion, 
teknikförsäljning och inom kvalitet och miljö. Det annonseras t.ex. 
efter konstruktörer, produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, 
kvalitetschefer och projektledare.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92114

GRUNDNIVÅ

Textilingenjörsutbildning
180 högskolepoäng     

Framtidens textilbransch står inför stora förändringar. Nya 
material blir allt mer avancerade och finner ständigt nya 
användningsområden, men kräver också att vi tar hänsyn till en 
hållbar utveckling. Att kunna kombinera ditt intresse för textil 
och teknik och dessutom ha hela världen som ditt arbetsfält låter 
väl som en utmaning? Detta kan bli verklighet om du utbildar 
dig till textilingenjör. 

Textilingenjörsutbildningen är den enda i sitt slag i landet och ger dig de 
kunskaper som branschen kräver av framtidens ingenjörer. I avancerade 
maskinparker får du kunskap om den moderna teknikens möjligheter 
samtidigt som du tränas i kvalitets- och miljöstyrning. Genom att arbeta i 
projekt får du perspektiv och en helhetssyn på textilindustrin.

Textilingenjörsutbildningen utvecklar din förmåga att identifiera, 
formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom det textiltekniska 
området. Dessutom lär du dig förstå grundläggande ekonomiska, estetiska 
och etiska sammanhang inom textil- och konfektionsbranschen.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper i matematik, fysik och kemi 
för att förstå viktiga textiltekniska samband och produktegenskaper. Du 
har kunskaper om textila materials och produkters egenskaper samt om 
förädlingsprocesser och produktområden, och du har också kunskaper om 
planeringsprocesser och materialflödessystem, om grundläggande statistiska 
begrepp samt om datorteknik och dess tillämpningar inom ämnet.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen, Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig 
magisterutbildning i textilteknologi alternativt till tvåårig 
masterutbildning i textilteknik.

ARBETSMARKNAD Som utexaminerad textilingenjör kan du arbeta inom 
som exempelvis produktutveckling, produktion, kvalitetsutveckling, 
miljöfrågor och forskning. Du kan också arbeta som inköpare och 
försäljare av textila produkter. Med textila produkter menas inte bara 
produkter inom beklädnads- och hemtextilsektorn, utan också inom den 
tekniska textilsektorn. Där ingår produkter som till exempel solskydd, 
airbags, transportband och medicinska implantat. 

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 36

ANMÄLNINGSKOD HB-92105
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ARBETSMARKNAD Programmet förbereder dig för flertalet karriärer. Såväl 
bygg- och konsultföretag som kommuner samt förvaltare har idag ett stort 
behov av ingenjörer som är väl bevandrade i hållbarhetsfrågor. Du får frihet 
och möjlighet att röra dig mellan byggbranschens privata, statliga och 
kommunala arbetsplatser, energisektorn eller jobba med samhällsplanering.

I magisterrollen kommer du vara speciellt kompetent att arbeta med 
frågor som rör hållbarhetsaspekter i byggandet, t.ex. hållbarhetscertifiering 
av byggnader. Du blir också förberedd för att arbeta med frågor kring 
energieffektivisering vid ombyggnad eller renoveringsprojekt eller blir 
teknisk ledare med ansvar för hållbarhetsfrågor i samhällsplaneringsprojekt 
eller frågor kring byggavfall och resursåtervinning.

Som magister i hållbart samhällsbyggande kan du jobba som:

• ingenjör i entreprenadbranschen med ansvar för hållbarhetscertifiering 
av byggnader och stadsdelar

• ingenjör i entreprenadbranschen med ansvar för hållbar 
arbetsplatslogistik med fördjupning i LEAN

• konstruktör med fördjupad kunskap i energieffektivisering och 
kommunikation med professionens aktörer

• konstruktör med fördjupad kunskap i BIM och dess inverkan på  
en effektiv och hållbar projektledning

• fastighetsförvaltare med fördjupad kunskap i hållbar renovering  
och ombyggnad

• medverka i stadsplanering som expert i hållbarhetsfrågor när det  
gäller minskad klimatpåverkan inom kommunen

• medverka i energiplanering av en stadsdel inom kommunen eller  
på energibolag

Arbetsmarknaden för ingenjörer som utbildar sig i hållbarhetsfrågor 
väntas vara mer än gynnsam under många decennier framöver med tanke 
på samhällets ökande krav när det gäller hållbarhet.

FÖRKUNSKAPSKRAV Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörs-
examen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92041

PÅBYGGNAD

Magisterutbildning i 
byggteknik – hållbart 
samhällsbyggande 
60 högskolepoäng          

Hållbart samhällsbyggande är en unik magisterutbildning  
som sammanför kunskap i bygg-, energi- och samhällsplanering 
med kunskaper i hållbarhetsaspekter. Utbildningen leder till 
magisterexamen.

Hållbart samhällsbyggande är en påbyggnadsutbildning för dig 
som har förkunskaper i byggteknik, ekonomi, energiteknik och 
samhällsplanering och som med de grundkunskaperna vill jobba 
vidare med hållbarhetsfrågor kring byggande. Du får kunskaper 
som företagen och samhället efterfrågar, att leda byggprojekt och 
stadsutvecklingsprojekt med anknytning till alla hållbarhetsaspekter: 
miljö-, ekonomi och sociala aspekter. Du blir väl insatt i byggnaders 
och stadsdelars certifieringssystem, i livscykelanalys av byggnader och i 
vikten av systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara 
lösningar. Du kan medverka i att utreda hållbarhetsfrågor i komplexa 
frågeställningar samhällsbyggande, människor och organisationer 
emellan. Detta magisterprogram tillgodoser byggbranschens ökande 
behov av experter som är duktiga på att omvandla samhällets krav på 
hållbarhet till praktiska åtgärder, i samhällsbyggnadsprocessen.

Under utbildningen övar du dig i att formulera hållbarhets-
problematiken i ett projekt, du lär dig att tillämpa nya rön när det 
gäller energieffektivt byggande med minsta möjliga miljöpåverkan och 
beaktande av sociala aspekter i byggandet. Vidare diskuterar vi och arbetar 
med hållbarhetsfrågor och deras komplexitet genom verklighetsanknutna 
projekt. Speciell vikt läggs vid sociala-, ekonomiska och miljöaspekter och 
deras inverkan på varandra. Som en röd tråd genom utbildningen används 
ett systemtänkande som möjliggörs av utbildningens tvärvetenskapliga 
karaktär. Under utbildningen får du pröva dina kunskaper i olika 
sammanhang då både problemformulering och lösningar kommer att 
variera utifrån olika systemavgränsningar.

Byggutbildningens anknytning till professionen har en lång tradition 
på Högskolan i Borås. Flera aktörer från byggbranschen medverkar i  
utbildningen och utgör ett nätverk av framtida arbetsgivare och 
kunder, däribland Borås stad, Borås energi & miljö, byggbranschens 
representanter i Borås stad och lokala byggaktörer i Sjuhäradsbygden. 
Magisterutbildningen grundas på flerårig erfarenhet från byggingenjörs-
programmet och genomförs i samarbetet med experter från RISE, 
Research Institutes of Sweden.

EXAMEN Magisterexamen
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PÅBYGGNAD

Masterprogram i 
resursåtervinning
120 högskolepoäng         

Masterprogrammet i resursåtervinning ges av Swedish Centre for 
Resource Recovery och är det enda i sitt slag i Sverige. Du som läser 
detta utvecklar din förmåga att analysera och lösa problem som 
handlar om att omhänderta, förädla och återvinna överblivna 
restprodukter till nyttigheter.

En sådan nyttig och säljbar produkt kan vara en detalj till fordonsindustrin 
tillverkad av biologiskt material som lätt kan återföras till kretsloppet. Det 
kan vara biogas eller etanol för att ersätta olja och bensin, men också el, 
värme och kyla som framställts på ett hållbart sätt ur avfall. Varför inte ett 
fiskfoder som både löser ett avfallsproblem och minskar utfiskning av haven? 
Oavsett om du kommer att arbeta som forskare eller arbeta inom näringsliv 
och förvaltning så blir du en global, kunnig och kompetent samhällsbyggare.

Du som väljer att läsa denna masterutbildning kommer i kontakt med 
många olika ämnesområden, som t.ex. bioteknik och energiteknik och 
materialteknik. Kurserna tar upp både internationella och nationella 
aspekter. Eftersom utbildningen är kopplad till den framgångsrika forskning 
som bedrivs inom området vid Swedish Centre for Resource Recovery, 
får du en nära kontakt med våra forskare. Vårt nätverk med företag, 
forskningsinstitut och kommuner garanterar också att du får en utbildning 
med ett innehåll som gör dig intressant för potentiella arbetsgivare.

Under det första året får du en överblick av hur resurser hanteras 
internationellt och nationellt, trender samt lagstiftning. Karaktärisering 
av avfall är viktigt för att kunna välja rätt återvinningsmetod. Du studerar 
förbränning och förgasning av avfall till el, värme och drivmedel samt 
biologiska metoder och tekniker för tillverkning av biodrivmedel som 
biogas och bioetanol ur avfall och andra resurser. Du kommer i kontakt 
med livscykelanalys, som är ett verktyg för att kunna bedöma vilken 
metod för åtgärder som kan vara mest lämplig ur miljösynpunkt.

Under andra året får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom 
något område genom att under ett helt år delta i ett forskningsprojekt. 
Målet är att du ska producera ett utkast till en forskningsrapport eller 
vetenskaplig artikel.

EXAMEN Masterexamen

ARBETSMARKNAD Förutom jordbruks-, skogs- och industriavfall genereras 
idag mer än 2 miljarder ton hushållsavfall i världen per år. Avfallet förorsakar 
avsevärda miljöproblem, men är samtidigt en resurs som går att återvinna. 
Detta borgar för att resursåtervinning, som redan idag sysselsätter ett stort 
antal människor, även i fortsättningen kommer att vara en tillväxtbransch. 
Tänkbara arbetsgivare efter utbildningen är energibolag, bioprocessindustrier, 
konsultföretag, forskningsinstitut, återvinningsföretag, tillverkare av 
utrustning, offentlig förvaltning och övrig industri. Dina arbetsuppgifter 
kan t.ex. vara att arbeta med produkt- eller processutveckling, som 
miljöansvarig på företag. Du har också givetvis möjligheten att gå vidare till 
forskarutbildning inom området, i Sverige eller i utlandet.

FÖRKUNSKAPSKRAV Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörs-
examen, 180 högskolepoäng, med inriktning mot maskinteknik, industriell 
ekonomi, energiteknik, kemiteknik, bioteknik, väg- och vattenteknik, textil 
teknik eller byggteknik eller kandidatexamen inom fysik eller kemi.

Dessutom krävs kunskaper i termodynamik samt kunskaper i engelska 
motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92045
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ARBETSMARKNAD Efter utbildningen kommer du att vara förberedd för 
att arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter i textilindustrin eller 
för att fortsätta en akademisk karriär. 

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning 
eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått 
en 3- årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 högskolepoäng 
matematik, 7,5 högskolepoäng kemi med minst hälften organisk kemi,  
7,5 högskolepoäng materiallära med minst hälften om polymera material 
samt 15 högskolepoäng textila produktionsmetoder.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 10

ANMÄLNINGSKOD HB-92052

PÅBYGGNAD

Masterutbildning i 
textilteknik
120 högskolepoäng         

Här är utgångspunkten de textila fibrerna: vad de består av och 
vilken betydelse detta har för vad som går att göra med dem. 
Utbildningen kopplas ihop och fördjupas i stråk där både de 
teoretiska och praktiska kunskaperna stadigt utvecklas. En av de 
röda trådarna genom utbildningen är hållbarhetsperspektivet.

Denna utbildning är den enda i sitt slag i Skandinavien och en av  
få i Europa. Den är utformad för att passa studenter som redan har  
en kandidatexamen inom området och som kan arbeta självständigt  
med eget laborativt arbete. För att till fullo kunna tillgodogöra sig 
programmet behöver studenterna ha goda färdigheter i matematik,  
textila tillverkningsmetoder, textil materialteknik och textilkemi.  
Under utbildningen vidareutvecklar studenterna sina kunskaper, 
färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknik.

Kärnan i textilteknik är att textilier lyckas behålla den textila 
känslan samtidigt som de tillförs nya förmågor och interaktivitet 
genom olika textiltekniska processer. För att lyckas med detta måste 
processerna klara de särskilda villkor som textilierna ställer på dem. 
Därför betonar kurserna processtänkandet med sina aspekter på hållbar 
utveckling som också är en avgörande drivkraft för institutionens 
forskning. Under programmets andra år blir forskningsanknytningen 
särskilt uttalad. Studenternas praktiska laborativa förmågor 
tränas genom inlämningsuppgifter. Kraven på den vetenskapliga 
kommunikationsförmågan stegras för varje inlämningsuppgift.

På Textilhögskolan finns välutrustade verkstäder, både i industriell 
skala och småskaliga forskningslaboratorier, där det ofta går att få 
snabbare resultat på de laborationer som utförs. Kompetensen i kollegiet  
är unik och möjliggör en stark forskningsanknytning i utbildningen.

Under utbildningens första år ges till exempel kurser i textil 
materialteknik och därefter kompositteknologi och textilkemi. 
Biokompositer och återvinning av kompositer är länkar i 
hållbarhetstråden. Andra kurser detta år är textil produktutveckling 
samt textil elektronik och styrsystem. Andra året inleds med kurser om 
vad funktionella och smarta textilier kan erbjuda samhället. Nu ska 
studenterna vara väl förberedda att visa sina textiltekniska kunskaper, 
färdigheter och förmågor i sitt examensarbete. Här ligger också 
metodkursen med en större litteraturstudie och vetenskapliga metoder, 
vilka båda utgår från det aktuella uppsatsämnet.

Karriärvägarna efter genomgången utbildning är mycket breda, till 
exempel att arbeta i industrin med produktion, kvalitet eller forskning 
och utveckling. Eller kanske fortsätta att gräva än djupare i textilteknik 
genom att gå vidare till en doktorandutbildning. Överallt där det finns 
avancerade textila produkter och ett stort tekniskt inslag kan de tidigare 
studenterna använda sina både breda och djupa kunskaper, och vana att  
ta sig an nya frågeställningar.

EXAMEN Masterexamen
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Kandidatprogram i textilt 
management, inriktning 
mode och handel
180 högskolepoäng          

Från fysiska butiker till nätet, från producent och konsument till 
samarbete och skapande. Modehandeln är innovativ och ständigt i 
förändring. Det behövs personer som kan leda utvecklingen. Som kan 
skapa nya affärsmodeller och nya sätt att se på mode och konsumtion. 

Det finns ett stort behov av kvalificerad personal inom detaljhandeln 
specialiserade inom textil och mode. Samtidigt växer forskningsfältet 
textilt management i takt med att branschen får upp ögonen för behovet 
av hållbara lösningar och cirkulära affärsmodeller. Kandidatprogrammet 
inom textilt management lämpar sig för dig som vill leda och utveckla 
verksamhet inom textil- och modehandeln och samtidigt ha möjligheten 
till vidare studier och därefter forskning inom både textil/mode och 
handel. Genom en nära kontakt med modebranschen lär du dig förstå 
sammanhang och tillämpa kunskaper om organisering, ledning och 
styrning. Praktik, men också case från branschen, är en stor del av 
utbildningen. Föreläsare och lärare har en bred erfarenhet och ett stort 
kontaktnät från modebranschen som de tar med sig in i utbildningen.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på organisering av relationer 
mellan modeföretag och konsumenter. I utbildningen ingår kurser om 
modehandeln och dess organisationer, marknadsföring, konsumentbeteende, 
den textila branschen, den textila produktionen och textila material. 
Utöver ämneskunskap innehåller utbildningen kurser om vetenskaplig 
forskningsmetodik och metoder för marknadsundersökningar. Dessutom är 
det möjligt att läsa en termin utomlands.

När utbildning är klar har du en kandidatexamen i textilt management 
som ger dig möjlighet att läsa vidare på avancerad-nivå för att därefter 
kunna forska.

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magister-
utbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med 
inriktning styrning av textila värdekedjor samt Masterprogram i 
management av digital handel. Du har också behörighet till ettårig 
magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management 
med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Det finns ett flertal kedjor inom både textil och 
mode som ständigt behöver personal med spetskompetens. Efter den här 
utbildningen kan du söka tjänster som butikschef i en mindre organisation, 
som avdelningsansvarig eller butiksutvecklare i en större organisation eller 
inom e-handel. Utbildningen är också en bas för en fortsatt karriär inom 
detaljhandelsföretag och kedjor. Den kan också vara en bra start för dig 
som vill starta eget inom området.

Utbildningen ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå inom 
både mode/textil och handel.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 48

ANMÄLNINGSKOD HB-92111

GRUNDNIVÅ

Designteknikerutbildning 
180 högskolepoäng           

En designtekniker fungerar som en länk mellan design och 
produktion. Här är en utbildning där du lär dig allt från att 
konstruera mönster till att övervaka produktionen i en fabrik och 
utföra kvalitetskontroller. Det går också att plugga vidare efter 
utbildningen, om du hellre vill det.

Designteknikerutbildningen bygger framför allt på olika projektkurser 
där du på ett praktiskt sätt får kunskaper om både konfektions- och 
produktionsteknik. Kurserna fokuserar på olika produktgrupper 
och ger dig till exempel ingående kunskaper i CAD-baserad 
mönsterkonstruktion, gradering och sömnad av olika typer av plagg i 
Textilhögskolans konfektionslabb.

Du lär dig också att söka kostnadseffektiva detaljlösningar som 
fungerar i produktion och får förståelse för provplagg samt passforms- och 
avprovningsteknik för de olika typerna av produkter. I kurserna lyfts också 
funktions- och kvalitetskrav fram, liksom säkerhetsaspekter. Dessutom får 
du kunskaper om hur man utvecklar arbetsmetoder samt internationella 
kvalitets- och specifikationsunderlag och hur man beräknar åtgång av 
material, tar fram tillverkningsorder och optimerar materialåtgången.

De kurser som finns utöver projektkurserna ger dig ytterligare 
kunskaper för att klara projekten och för ett yrkesliv som designtekniker. 
Utbildningen ger dig bred kunskap, vilket gör att du kan få varierande 
uppgifter inom ett större eller mindre företag, beroende på företagets behov 
samt ditt eget intresse. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta 
som mönsterkonstruktör, konfektionstekniker eller kvalitetskontrollant 
i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att studera vidare på en 
masterutbildning och kanske så småningom bli forskare.

Eftersom utbildningen är inriktad mot en internationell produktion kan 
vissa utbildningsdelar komma att ges i ett annat land. På Textilhögskolan 
finns samarbete med såväl svenska som utländska företag och universitet.

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

EXAMEN Kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Utbildningen kvalificerar dig för en yrkesverksamhet inom 
designteknikerområdet, såsom mönsterkonstruktör, direktris, designassistent, 
inköpsassistent, konfektionstekniker eller kvalitetskontrollant.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik B eller 
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, 
Engelska B eller Engelska 6, alternativt godkänt prov i engelsk läsförståelse 
som avläggs under provdagen.

Teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till manuell mönster-
konstruktion och sömnad mot olika plaggtyper. Dessa kunskaper bedöms 
utifrån en digital produktpresentation samt under en provdag som utgörs 
av både praktiska och teoretiska test.

URVAL 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom 
högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval. 
De sökande som bedöms som godkända i produktpresentation och i 
provdagens alla moment erhåller ett meritvärde baserat på totalpoäng från 
provdagen varefter de rangordnas i det alternativa urvalet.

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-92116
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FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. 
För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig 
kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig förmåga att på ett uttrycksfullt 
sätt utveckla, gestalta, illustrera och realisera idéer i kläder och andra 
bärbara element, (ii) teknisk förmåga i mönsterkonstruktion och sömnad 
för att konstruera grundläggande plaggtyper, (iii) viss kritisk-teoretisk 
förmåga i mode- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska 
motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Ansökningsportfolio med särskilda ansökningsprov med avsikt att pröva 
och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma 
år som antagning sker till hösten. På modedesignutbildningen läggs vidare 
stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av 
designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför 
är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från 
visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till 
intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta 
formella meriter samt uppladdad ansökningsportfolio innehållande de 
specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med 
ansökningsportfolion läser du på hb.se/ths/anmalan.

URVAL Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och 
baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbetsuppgift under provdag 
och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio med avseende 
på visad konstnärlig gestaltande och teknisk förmåga och viss kritisk-
teoretisk kunskap om mode- och designområdet. I nästa steg kallas ett 
flertal sökande till provdag. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga 
och tekniska förmågor och under intervjun diskuteras den sökandes 
kvalifikationer samt övriga meriter. Därefter sker slutlig bedömning av 
behörighet och rangordning av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga 
utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen 
av i ansökningsportfolion visade förmågor. Andra meriter som exempelvis 
arbete/uppdrag inom mode, design och konst av kritisk, teknisk, 
konstnärlig karaktär kan vägas in under respektive förmåga i urval, men ej 
användas för behörighet. Sådana meriter kan exempelvis påverka om flera 
behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Se Textilhögskolans hemsida hb.se/ths/anmalan för information om 
anmälan och uppladdning av ansökningsportfolio.

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-9210A

GRUNDNIVÅ

Modedesign
180 högskolepoäng          

Under modedesignutbildningen lär sig studenterna att behärska 
hela designprocessen från idé till färdig modeprodukt, både på 
traditionellt sätt och mer experimentellt. Efter utbildningen går 
det att direkt börja arbeta på ett modeföretag. Studenterna blir 
framtidens designers som också har full koll på hållbarhet och hur 
området kan utvecklas och förbättras.

I början av utbildningen lär studenterna sig hur en traditionell design-
process ser ut och går till. Hur får man idéer och hur utvecklas de?

Därefter tar det experimentella vid, där studenterna ska hitta nya 
metoder och förhållningssätt. Vilka begränsningar finns? Hur ser en 
traditionell provdocka ut? Varför? Vilka förutsättningar och vilken syn på 
kroppen ger det? Hur ser vi på mode i relation till dessa förutsättningar?

Det handlar också mycket om materialkännedom, att lära sig hur man 
kan få ut det bästa av ett material. Att se hur ett material fungerar på en 
kropp som är i rörelse och känna till vilka metoder som kan användas för 
att göra detta så bra som möjligt.

På Textilhögskolan finns mycket välutrustade labb med kunniga och 
erfarna tekniker, vilket ger möjligheter att testa att förverkliga sina idéer 
på samma typ av maskiner som finns inom industrin. Det finns också 
ljusa och rymliga ateljéer där studenterna kan arbeta. Att varje student 
har sitt eget skrivbord under hela utbildningen är en annan fördel som 
underlättar arbetet.

Men mode är mer än att skapa plagg: till exempel är det viktigt att 
känna till och förhålla sig till traditionellt och icketraditionellt mode, 
geografiskt och socialt, vad som skapar en trend eller en viss typ av 
modeuttryck och vad olika material har för koder och funktioner inom 
mode. Studenternas arbete ska utgå från ett kritiskt synsätt på kläder 
och design, vilket avspeglas i de kollektioner som studenterna visar på 
modevisningar under utbildningen. Här går det att ta ut svängarna, 
eftersom plaggen inte är tänkta att direkt köpas in av modeföretag.

Alla examensarbeten från utbildningen visas i en utställning på 
Textilmuseet i Borås och även på Stockholms modevecka och London 
Fashion Week. Dessutom deltar många studenter i internationella tävlingar 
som IFFTI, Designers’ Nest och HM Design Award. Att få möjlighet att 
visa sitt arbete för en professionell och internationell publik ger många 
positiva effekter, som erkännande, kontakter och givande feedback.

Efter utbildningen är det många som studerar vidare och tar en 
masterexamen. Andra får jobb hos olika modehus eller startar egna 
företag. Praktikperioden under tredje året ger ofta bra kontakter för 
eventuell anställning.

EXAMEN Konstnärlig kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som 
modedesigner och produktutvecklare inom textil såväl nationellt som 
internationellt. Under åren har utexaminerade studenter gått vidare för 
att jobba på företag som Vivienne Westwood, Ann-Sofie Back, HM, 
KappAhl, Nike, Tommy Hilfiger, Levis, Mexx, Diesel, Filippa K, Acne 
och Peak Performance, för att bara nämna några. Medan vissa startar 
sina egna företag som exempelvis Fifth Avenue Shoe Repair, Simplicité 
Compliquée eller Hope, startar andra en karriär som frilansdesigner. 
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Textil produktutveckling  
och entreprenörskap 
180 högskolepoäng           

Det här är en utbildning för dig med textila idéer som gärna vill 
testa gränserna. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att 
självständigt kunna utveckla produkt- och affärsidéer inom det 
textila området, som till exempel funktionella textilier, outdoor 
design eller tekniska textilier för industriellt bruk.

Efter genomförd utbildning kommer du att ha grundläggande kunskap om 
textila tillverknings- och förädlingsprocesser och ha en förståelse för den 
textila värdekedjan och du kommer att kunna hantera processer i produkt- 
och affärsidéutveckling inom det textila området. Du kommer också att 
självständigt kunna driva entreprenörsprojekt med textil inriktning.

Du kommer också att ha grundläggande ekonomiska kunskaper rörande 
entreprenörskap, hållbar utveckling samt ha provat dina kunskaper i 
tillämpade projekt i samarbete mellan näringsliv och högskola.

För att utbildningen ska passa dig är det en fördel om du har ett driv 
och vilja att uträtta saker och är bra på att söka och ta hjälp av andra.

Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen består av 
textil baskunskap, den andra delen ger verktyg för att genomföra produkt- 
och affärsutveckling samt entreprenörskap. Under den tredje delen får du 
arbeta med produkt- och affärsutveckling, samt förverkliga ett eget projekt.

Utbildningen är treårig vilket leder till kandidatexamen, men du kan 
också avsluta studierna efter två år med en högskoleexamen.

EXAMEN Högskoleexamen, Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magister-
utbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med 
inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet 
till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt 
management med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Efter denna utbildning kan du arbeta med textil 
produktutveckling, som entreprenör inom ett företag, med eget företag 
inom textilområdet eller med arbetsuppgifter i den textila värdekedjan.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik C, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 36

ANMÄLNINGSKOD HB-92104
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FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet samt särskild 
behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en 
konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig gestaltande förmåga 
att på ett uttrycksfullt sätt arbeta, experimentera, illustrera och realisera 
textil och andra element för att uttrycka avsedd idé på begripligt sätt, (ii) 
teknisk förmåga i textila tekniker, t.ex. vävning, tryck, sömnad, broderi, 
trikå/stickning eller andra textila konstruktioner, (iii) viss kritisk-teoretisk 
kunskap om textil- och designområdet. Dessutom krävs kunskaper i 
engelska motsvarande Engelska 6.

Ansökningsportfolio med särskilt ansökningsprov med avsikt att pröva 
och visa ovan formulerade behörighetskrav tillkännages i januari samma 
år som antagning sker till hösten. På textildesignutbildningen läggs vidare 
stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av 
designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför 
är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer 
från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) 
till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet).

En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta 
formella meriter samt uppladdad ansökningsportfolio innehållande de 
specificerade ansökningsproverna och CV. Hur du ska gå tillväga med 
ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/anmalan.

URVAL Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund 
och baseras på arbetsprover i portfolio, resultat av arbete med uppgift 
under provdag och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolio 
med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, teknisk förmåga 
i textila tekniker och viss kritisk-teoretisk kunskap om textil- och 
designområdet. I nästa steg kallas ett flertal sökande till provdag. Vid 
provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor och 
under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer samt övriga 
meriter. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning 
av sökande inför antagning.

Urvalet görs bland dem som bedömts av bedömargruppen som behöriga 
utifrån nämnda kriterier och rankats högst i den samlade bedömningen av 
i ansökningsportfolion visade förmågor, lösande av provdagsuppgift och 
intervju. Andra meriter som exempelvis arbete/uppdrag inom mode, design 
och konst av kritisk, teknisk, konstnärlig karaktär kan vägas in under 
respektive förmåga i urval, men ej användas för behörighet. Sådana meriter 
kan exempelvis påverka om flera behöriga sökande i övrigt väger jämt.

Se Textilhögskolans hemsida www.hb.se/ths/anmalan för information 
om anmälan och uppladdning av ansökningsportfolio.

ANTAL PLATSER 15

ANMÄLNINGSKOD HB-9208A

GRUNDNIVÅ

Textildesign
180 högskolepoäng          

Textildesignutbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna 
designa framtidens hållbara textila material med konstnärlig 
höjd. Utbildningen erbjuder förutsättningar för en nationell och 
internationell yrkeskarriär. 

Oavsett vad som intresserar dig mest uttryck, hållbarhet eller funktion, 
erbjuder utbildningens individuella upplägg en fördjupning inom 
textildesignområdet. Lärare och handledare ställer din individuella 
utveckling i centrum. Du får möjlighet att fördjupa dig inom tekniker 
som stickat, väv och print inom områden som interiörtextilier, 
konfektionstextilier eller experimentell textil.

Utbildningens målsättning är att ge dig som student en grundläggande 
konstnärlig professionalism i designprocessen, en teknisk skicklighet och 
ett utvecklat designspråk där innehåll och uttryck är lika viktigt för dig 
som relevant för marknad och publik.

Textildesignutbildningen kräver ett stort personligt engagemang och 
förmåga till självständighet, men i gengäld öppnar utbildningen dörrar 
till en nationell och internationell yrkeskarriär inom textildesignens 
många olika områden, exempelvis modeindustrin, bilindustrin eller 
inom inredningsarkitektur.

På textildesignutbildningen utgör ett estetiskt och konstnärligt 
förhållningssätt kärnan i den grundläggande designmetodiken, där 
gestaltningsförmågan bygger på konstnärlig skicklighet och bred 
kunskap om textildesignområdet. Utbildningens grund utgörs av 
process- och teknikutveckling som i hög grad bygget på en experimentell 
metodik, genom prototyputveckling och produktion i Textilhögskolans 
internationellt sett unika verkstäder och laboratorier.

På Textilhögskolan blir du också en del av vår unika interdisciplinära 
utbildnings- och forskarmiljö. Du kommer att arbeta tillsammans med 
studenter från andra program t.ex. textilekonomer, textilingenjörer 
och modedesigners, vilket kommer att ge dig en bred förståelse för hur 
textilbranschen fungerar. Du får en egen arbetsplats med tillgång till 
ateljéer och bibliotek. Under din studietid får du möjlighet att visa dina 
arbeten i olika sammanhang, till exempel Dutch Design Week i Holland, 
Möbelmässan i Stockholm eller New Designers i London.

UTBILDNINGEN BESTÅR BLAND ANNAT AV FÖLJANDE MOMENT: 

• Form och material

• Konstnärligt utvecklingsarbete i projektform

• Textila tekniker (väv, trikå och print)

• Designmetodik

• Designestetik

• Textil kommunikation och portfolio

• Examensarbete

EXAMEN Konstnärlig kandidatexamen

ARBETSMARKNAD Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som textil-
designer och textil produktutvecklare nationellt såväl som internationellt. 
Utexaminerade studenter har fått arbete på företag som IKEA, Ludvig 
Svensson, Almedahls, Toyota, Volvo, Åhléns, HM, Lindex samt på 
arkitektbyråer. Andra studenter har startat egna företag medan andra gör 
en karriär som freelance designers.
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Textilingenjörsutbildning 
180 högskolepoäng           

Framtidens textilbransch står inför stora förändringar. Nya 
material blir allt mer avancerade och finner ständigt nya 
användningsområden, men kräver också att vi tar hänsyn till en 
hållbar utveckling. Att kunna kombinera ditt intresse för textil 
och teknik och dessutom ha hela världen som ditt arbetsfält låter 
väl som en utmaning? Detta kan bli verklighet om du utbildar 
dig till textilingenjör.

Textilingenjörsutbildningen är den enda i sitt slag i landet och ger dig de 
kunskaper som branschen kräver av framtidens ingenjörer. I avancerade 
maskinparker får du kunskap om den moderna teknikens möjligheter 
samtidigt som du tränas i kvalitets- och miljöstyrning. Genom att arbeta i 
projekt får du perspektiv och en helhetssyn på textilindustrin.

Textilingenjörsutbildningen utvecklar din förmåga att identifiera, 
formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom det textiltekniska 
området. Dessutom lär du dig förstå grundläggande ekonomiska, estetiska 
och etiska sammanhang inom textil- och konfektionsbranschen.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper i matematik, fysik och kemi 
för att förstå viktiga textiltekniska samband och produktegenskaper. Du 
har kunskaper om textila materials och produkters egenskaper samt om 
förädlingsprocesser och produktområden, och du har också kunskaper om 
planeringsprocesser och materialflödessystem, om grundläggande statistiska 
begrepp samt om datorteknik och dess tillämpningar inom ämnet.

EXAMEN Högskoleingenjörsexamen, Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig 
magisterutbildning i textilteknologi alternativt till tvåårig 
masterutbildning i textilteknik.

ARBETSMARKNAD Som utexaminerad textilingenjör kan du arbeta inom 
som exempelvis produktutveckling, produktion, kvalitetsutveckling, 
miljöfrågor och forskning. Du kan också arbeta som inköpare och 
försäljare av textila produkter. Med textila produkter menas inte bara 
produkter inom beklädnads- och hemtextilsektorn, utan också inom den 
tekniska textilsektorn. Där ingår produkter som till exempel solskydd, 
airbags, transportband och medicinska implantat.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 36

ANMÄLNINGSKOD HB-92105

GRUNDNIVÅ

Textilekonomutbildning
180 högskolepoäng          

Allt från idé till design, produktion, inköp och marknadsföring. 
Varje del i den textila värdekedjan är en egen komplicerad 
värld – som dessutom är världsomspännande. Börjar du ana vad 
textilbranschen har att erbjuda dig? Som textilekonom är du den 
förenande länken under hela kedjan – från idé, utformning och 
design till inköp och försäljning av såväl textil som mode.

Textilekonomutbildningen ger goda kunskaper om textil produktion och 
dess villkor, textilekonomi med inköp, marknadsföring och försäljning 
samt inblick i företagsekonomi inriktning marknadsföring. Kunskaper 
som ger dig kompetens för en position i händelsernas centrum i textil- 
och modebranschen.

Textilekonomutbildningen syftar till att utveckla din förmåga att 
identifiera, formulera, strukturera och lösa frågeställningar inom textil 
produktion, företagsekonomi och textilekonomi inklusive marknadsföring, 
logistik och inköp. För att du som student ska få en helhetssyn över det 
textila fältet diskuteras ekonomiska, estetiska, tekniska och miljömässiga 
frågeställningar under utbildningen.

Utbildningen förbereder dig för uppgifter inom det textil- och 
moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling 
på detaljhandels- och modeföretag samt för vidare studier, främst inom 
områdena textil management, fashion management och marknadsföring.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magister-
utbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med 
inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet 
till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt 
management med inriktning fashion management.

ARBETSMARKNAD Efter tre år på textilekonomutbildningen kan du 
arbeta inom textil- och moderelaterade näringslivet, med marknadsföring, 
försäljning, inköp eller affärsutveckling på företag inom textil och mode. 
Eller varför inte skapa din egen roll i modevärlden? För en kreativ ekonom 
finns alla möjligheter!

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c,  
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 50

ANMÄLNINGSKOD HB-92123
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Konstnärligt masterprogram, 
inriktning modedesign eller 
inriktning textildesign 
120 högskolepoäng           

Masterprogrammet i mode- och textildesign ger dig möjlighet att 
utveckla och fördjupa ditt kunnande som textil- eller modedesigner 
med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande 
förmåga. Du får möjlighet till fördjupade praktikbaserade studier i 
form av projekt som utvecklas progressivt från ett ansökningsprojekt 
fram till avslutande examensarbete. 

Masterprogrammet utvecklar dina färdigheter inom design, ditt 
textiltekniska kunnande och din förmåga till kritiskt reflekterande. 
Programmet baseras på experimentellt undersökande arbete. Med 
utgångspunkt från din kandidatexamen inom området design väljer du att 
specialisera dig i textildesign eller modedesign. I utbildningen flyttas fokus 
från enskilda designprojekt till ett designprogram som du formulerar. 
Detta utvecklar och exemplifierar du sedan under utbildningens två år 
i olika projektarbeten, där fördjupning och kunskap successivt byggs på 
mot det avslutande examensarbetet om 30 högskolepoäng.

Under utbildningen undersöker och reflekterar du över specifika frågor 
och aspekter inom design genom ditt praktiska arbete. Arbetet presenteras 
sedan genom utställning eller visning tillsammans med en reflekterande 
dokumentation över arbetet.

I masterprogrammet lär du dig att utvärdera, se sammanhang och 
kritiskt granska ditt eget och andras arbete. Kritisk reflektion utvecklas 
såväl i diskussionerna med andra studenter och representanter för 
designområdet som i skriftliga reflektioner där du sätter ditt arbete i 
relation till ett designsammanhang.

I utbildningen läggs det stor vikt vid att vidareutveckla din förståelse 
och kunskap om textila tekniker och material. En viktig del av detta 
utgörs av en fördjupad reflektion kring frågor om hållbar utveckling.

Undervisningen bedrivs på engelska.

EXAMEN Konstnärlig masterexamen

VIDARE STUDIER Utbildningen förbereder dig för konstnärliga 
forskarstudier inom mode- och textildesign.

ARBETSMARKNAD Med en konstnärlig master i mode- och textildesign 
med inriktning mot modedesign eller textildesign får du fördjupade 
kunskaper och kompetens inom respektive områden. Du har efter 
utbildningen möjlighet att arbeta som designer mot industrin, som anställd 
eller som frilansande designer, eller i tvärdisciplinära samarbetsprojekt i ett 
bredare perspektiv, både nationellt och internationellt.

FÖRKUNSKAPSKRAV För särskild behörighet till programmet krävs en 
kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt 
förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. 
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign eller 
modedesign. Ansökan sker via antagning.se och med en portfolio-
uppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk 
nedan. I portfolion ska den sökandes färdigheter och förmågor inom 
designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av 
vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen 
för programmets projektkurser.

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och 
baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. 
I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad 
konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, 
teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas 
ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och 
rangordning av sökande inför antagning.

Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på  
www.hb.se/ths/masterdesign/apply

URVAL Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning 
med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I 
portfolion ska den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet 
framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande 
vill fokusera på under masterutbildningen.

Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och 
baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. 
I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad 
konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, 
teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas 
ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och 
rangordning av sökande inför antagning.

Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på  
www.hb.se/ths/masterdesign/apply

ANTAL PLATSER 8 + 8

ANMÄLNINGSKOD INRIKTNING MODEDESIGN  
HB-9250A 
 
ANMÄLNINGSKOD INRIKTNING TEXTILDESIGN  
HB-9251A

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 1 MARS
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Masterprogram i  
Fashion Management  
och Marknadsföring
120 högskolepoäng           

Om du vill lära dig mer om marknadsföring och konsumentbeteende 
inom mode och textil kan detta vara en utbildning för dig. Här får 
du både grundläggande kunskap om den textila värdekedjan och 
specialisering på marknadsföring och kommunikation.

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och 
konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en grund-
läggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt 
fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den 
textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution 
till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt manage-
ment, men då med specialisering på marknadsföring och kommunikation. 
Här ligger fokus på olika perspektiv på kommunikation och hur det går att 
få ut ett hållbart budskap till konsumenterna.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, 
men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och 
industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera mode. Här finns 
välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, 
ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion 
finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på 
företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl 
industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att arbeta i 
ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, produktion eller logistik, 
men du kan också bli egen företagare eller gå vidare till en doktorandtjänst.

EXAMEN Masterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92057

PÅBYGGNAD

Magisterprogram i  
Textilt Management
60 högskolepoäng            

Den här utbildningen ger en samlad överblick över det textila 
området till dig som redan har en utbildning inom till exempel 
ekonomi, teknik, marknadsföring eller design. Den fungerar som 
en förberedelse för en karriär inom textil- och modeindustrin.

Utbildningen startar med en introduktionskurs i de välutrustade 
textillabben, som ger en god inblick i hur textil produktion går till. 
Därefter följer fördjupningskurser där du får lära dig att hantera den 
textila värdekedjan och förstå hur de olika delarna hänger ihop och 
påverkas av varandra.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbar utveckling inom den textila 
värdekedjan, men även i forskning i angränsande ämnen som 
företagsekonomi och industriell ekonomi.

Forskningen inom textilt management vid Högskolan i Borås ligger 
långt framme internationellt sett och denna forskning integreras i 
utbildningen genom föreläsningar, workshops och projekt. Här finns 
också goda möjligheter till kontakter med andra forskare runt om i 
världen via internationella nätverk och forskarsamarbeten.

Arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är bra och de flesta 
studenter tar med sig sin grundutbildning och får nytt jobb inom textil- 
och modeindustrin.

EXAMEN Magisterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92059
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Masterprogram i Styrning  
av textila värdekedjor
120 högskolepoäng            

Vill du lära dig mer om hållbarhet i den textila värdekedjan och 
hur de olika delarna i denna kedja påverkar varandra? Då kan det 
här vara en utbildning för dig. Här får du både grundläggande 
kunskap om den textila värdekedjan och fördjupning om styrning 
av olika delar av försörjningskedjan.

Utbildningen ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och 
konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser. Du får en 
grundläggande kunskap om att hantera textila värdekedjor med ett särskilt 
fokus på hållbarhet. Kurserna under det första året representerar den 
textila värdekedjan från idé och design, via produktion och distribution 
till marknad och hantering av återflöden.

Under andra året görs ytterligare en fördjupning inom textilt 
management, men då med specialisering i styrning av försörjningskedjan. 
Centrala ämnen under detta år är styrning av produktion och logistik, 
prognostisering och riskhantering.

Kurserna har en stark förankring i aktuell forskning inom textilt 
management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, 
men också i forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och 
industriell ekonomi som bedrivs vid Högskolan i Borås.

Flera av kurserna handlar om styrning av en specifik del av värdekedjan 
eller om hur de olika delarna i kedjan hänger ihop och påverkar varandra.

Högskolan i Borås är precis rätt ställe för att studera textil. Här finns 
välutrustade labb, innovation och forskning inom såväl teknik som design, 
ofta i samarbete med industrin. Eftersom Boråstrakten är en textilregion 
finns det goda möjligheter till samarbete, praktik och examensarbete på 
företag i närheten.

Utbildningen ger en förberedelse för avancerade tjänster inom såväl 
industri som akademi. Efter utbildningen har du verktyg för att till 
exempel arbeta i ledande positioner inom marknadsföring, kvalitet, 
produktion eller logistik, men du kan också bli egen företagare eller gå 
vidare till en doktorandtjänst.

EXAMEN Masterexamen

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inom företagsekonomi eller 
industriell ekonomi, textilteknik, textil- eller modedesign. Dessutom  
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

URVAL Motivationsbrev och onlineintervju

ANTAL PLATSER 8

ANMÄLNINGSKOD HB-92055
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Masterutbildning  
i textilteknik
120 högskolepoäng            

Här är utgångspunkten de textila fibrerna: vad de består av och 
vilken betydelse detta har för vad som går att göra med dem. 
Utbildningen kopplas ihop och fördjupas i stråk där både de 
teoretiska och praktiska kunskaperna stadigt utvecklas. En av de 
röda trådarna genom utbildningen är hållbarhetsperspektivet.

Denna utbildning är den enda i sitt slag i Skandinavien och en av  
få i Europa. Den är utformad för att passa studenter som redan har  
en kandidatexamen inom området och som kan arbeta självständigt  
med eget laborativt arbete. För att till fullo kunna tillgodogöra sig 
programmet behöver studenterna ha goda färdigheter i matematik,  
textila tillverkningsmetoder, textil materialteknik och textilkemi.  
Under utbildningen vidareutvecklar studenterna sina kunskaper, 
färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknik.

Kärnan i textilteknik är att textilier lyckas behålla den textila 
känslan samtidigt som de tillförs nya förmågor och interaktivitet 
genom olika textiltekniska processer. För att lyckas med detta måste 
processerna klara de särskilda villkor som textilierna ställer på dem. 
Därför betonar kurserna processtänkandet med sina aspekter på hållbar 
utveckling som också är en avgörande drivkraft för institutionens 
forskning. Under programmets andra år blir forskningsanknytningen 
särskilt uttalad. Studenternas praktiska laborativa förmågor 
tränas genom inlämningsuppgifter. Kraven på den vetenskapliga 
kommunikationsförmågan stegras för varje inlämningsuppgift.

På Textilhögskolan finns välutrustade verkstäder, både i industriell 
skala och småskaliga forskningslaboratorier, där det ofta går att få 
snabbare resultat på de laborationer som utförs. Kompetensen i kollegiet  
är unik och möjliggör en stark forskningsanknytning i utbildningen.

Under utbildningens första år ges till exempel kurser i textil 
materialteknik och därefter kompositteknologi och textilkemi. 
Biokompositer och återvinning av kompositer är länkar i 
hållbarhetstråden. Andra kurser detta år är textil produktutveckling 
samt textil elektronik och styrsystem. Andra året inleds med kurser om 
vad funktionella och smarta textilier kan erbjuda samhället. Nu ska 
studenterna vara väl förberedda att visa sina textiltekniska kunskaper, 
färdigheter och förmågor i sitt examensarbete. Här ligger också 
metodkursen med en större litteraturstudie och vetenskapliga metoder, 
vilka båda utgår från det aktuella uppsatsämnet.

Karriärvägarna efter genomgången utbildning är mycket breda, till 
exempel att arbeta i industrin med produktion, kvalitet eller forskning 
och utveckling. Eller kanske fortsätta att gräva än djupare i textilteknik 
genom att gå vidare till en doktorandutbildning. Överallt där det finns 
avancerade textila produkter och ett stort tekniskt inslag kan de tidigare 
studenterna använda sina både breda och djupa kunskaper, och vana att  
ta sig an nya frågeställningar.

EXAMEN Masterexamen

ARBETSMARKNAD Efter utbildningen kommer du att vara förberedd för 
att arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter i textilindustrin eller 
för att fortsätta en akademisk karriär.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen från textilingenjörsutbildning 
eller motsvarande. Med motsvarande avses att de sökande har genomgått 
en 3- årig ingenjörsutbildning som inkluderade minst 15 högskolepoäng 
matematik, 7,5 högskolepoäng kemi med minst hälften organisk kemi, 7,5 
högskolepoäng materiallära med minst hälften om polymera material samt 
15 högskolepoäng textila produktionsmetoder.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 10

ANMÄLNINGSKOD HB-92052
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Sjuksköterskeutbildning
180 högskolepoäng            

Du som väljer att utbilda dig till sjuksköterska går en 
spännande framtid till mötes. Som sjuksköterska befinner du 
dig i ett arbetsområde i ständig förändring där välutbildad 
personal är mycket efterfrågad. Genom teoretiska studier och 
verksamhetsförlagd utbildning får du gedigna kunskaper i att  
möta och vårda människor i livets olika faser. En del av praktiken 
kan du genomföra på någon av våra utbildningsvårdavdelningar.

Under utbildningen studerar du ämnena vårdvetenskap, som är inriktat 
mot omvårdnad, och medicinsk vetenskap. Du gör också kliniska 
studier där de teoretiska kunskaperna i vårdvetenskap och medicinsk 
vetenskap utvecklas i mötet med patienten. Dessa studier sker i varierande 
sammanhang såsom primärvård, kommunalvård och på sjukhus.

Vårdvetenskap som teoretiskt ämne har en humanvetenskaplig profil 
med betoning på ett medvetet etiskt patientperspektiv. Existentiella frågor 
i samband med hälsa, vårdande och lidande är centrala i vården. Ämnet 
vårdvetenskap utgörs därmed av teorier avseende patientperspektiv samt 
teorier som är centrala för vårdandet.

En viktig del i utbildningen består av reflektion. Genom reflektion 
fördjupas kunskapen och förståelsen för människan som patient och för 
centrala begrepp som livsvärld, hälsa och lidande. Reflektion är ett viktigt 
inslag i såväl teoretiska, som kliniska studier.

På Högskolan i Borås har vi utvecklat ett Kliniskt träningscentrum (KTC).  
Undervisningen på KTC är en integrerad del av utbildningen där du som 
student utvecklar din förmåga att vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv.

Utbildningen bedrivs i nära samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus 
(SÄS), Alingsås lasarett, primärvården i Södra Älvsborg samt kommunal 
vårdverksamhet. Genom denna samverkan kan du göra en del av dina 
verksamhetsförlagda studier vid särskilda utbildningsvårdavdelningar 
för somatisk och psykiatrisk vård vid SÄS, på Alingsås Lasarett eller vid 
utbildningsenheter i kommunal vård.

EXAMEN Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen

VIDARE STUDIER Efter din examen har du stora valmöjligheter när det 
gäller vidareutbildning. Du kan bland annat läsa till specialistsjuksköterska 
med inriktning mot ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård, 
psykiatrisk vård, vård av äldre, vård av barn, distriktssjukvård eller 
barnmorska och sedan även gå vidare till forskarstudier.

ARBETSMARKNAD Som legitimerad sjuksköterska finns många och 
varierande möjligheter. Teamsamverkan är centralt, där samverkan 
sker med patienter och deras anhöriga samt med andra yrkesgrupper. 
Patientperspektivet innebär att det är patientens levda erfarenhet 
tillsammans med de yrkesverksammas professionella kunskap som 
bidrar till god vård. Sjuksköterskan har också ansvaret för det 
patientnära ledarskapet och kan även ha uppdrag som arbetsledare eller 
verksamhetschef. Du kan också arbeta utomlands t.ex. genom att söka 
internationella uppdrag.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, 
Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 60 %, Högskoleprov 40 %

ANTAL PLATSER 120

ANMÄLNINGSKOD HB-92200

PÅBYGGNAD

Barnmorskeutbildning
90 högskolepoäng distans            

Vill du arbeta med vård, vårdande och stöd inom området sexuell och 
reproduktiv hälsa? Vill du utveckla vårdande relationer som stärker 
kvinnors hälsa? Då är barnmorskeutbildningen något för dig.

Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa. Det 
innebär att som barnmorska arbeta med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, 
blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja 
hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom samt att arbeta med förebyggande 
hälsovård. Barnmorskan handlägger och vårdar självständigt kvinnor i 
samband med normal graviditet, förlossning och eftervård. Dessutom 
ingår preventivmedelsrådgivning, vård vid avbrytande av graviditeter, 
missfall samt rådgivning kring frågor som berör sex och samlevnad.

I utbildningen förbereds du för att tillämpa ett etiskt och vårdande 
förhållningssätt utifrån ett patientperspektiv, ha en helhetsbild av 
människan och ha kännedom om förhållanden i samhället som påverkar 
människans hälsa. Även det internationella perspektivet tas upp.

Under första terminen, som är en teoretisk termin, erbjuds 
föreläsningar, reflektioner, workshops, kliniskt träning och examinationer. 
Andra terminen startar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men 
teoriavsnitt är också inlagda, vilket innebär både campusförlagda studier 
och egenstudier. Tredje och sista terminen innefattar teoriavsnitt samt 
VFU och terminen avslutas med examination av det forskningsanknutna 
examensarbete på avancerad nivå inom sexuell och reproduktiv hälsa som 
löper genom utbildningen till barnmorska.

Utbildningen bedrivs på helfart, delvis på distans.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningsplatser till den 
sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), 
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I  
de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

EXAMEN Barnmorskeexamen, Magisterexamen

ARBETSMARKNAD Som barnmorska har du ett brett verksamhetsområde. 
Du kan t.ex. arbeta med vård under graviditet, barnafödande, gynekologisk 
hälsa och ohälsa, preventivmedelsrådgivning samt inom abortverksamhet, 
men också med par som söker för infertilitetsproblematik.

Barnmorskor arbetar inom läns- och regionsjukvården, men även 
inom primärvården, i den kommunala hälso- och sjukvården såsom 
skolhälsovård och inom den privata sektorn. Du kan starta eget, arbeta 
utomlands och söka internationella uppdrag. Du kan också vidareutbilda 
dig till arbetsledande befattningar eller påbörja forskarstudier.

FÖRKUNSKAPSKRAV 

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt  
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 22

ANMÄLNINGSKOD HB-92060

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS
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Magisterprogram i 
hållbar organisering och 
hälsofrämjande ledarskap 
inom vård och omsorg
60 högskolepoäng – halvfart, distans            

Vill du verka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet där du 
som ledare kan sprida kunskap om ett hälsofrämjande arbetsliv? 
Är du redo att ta nästa kliv i karriären? Då är Magisterprogram i 
hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och 
omsorg något för dig!

Genom att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsförhållanden på 
arbetsplatsen bidrar du till en god utveckling av vård och omsorg. 
Utbildningen möter upp ett stort behov av ledarskapskompetens inom 
sektorn, något som efterfrågas på nationell nivå. Huvudämnet är vård- 
och omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, 
organisation samt organisering och förbättringsarbeten i vård och omsorg. 
Alla kurser är på avancerad nivå. En röd tråd som går genom utbildningen 
är den tydliga kopplingen mellan teoretiska modeller, vetenskaplig evidens 
och praktisk verksamhet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under två 
år. Undervisningen sker via flexibelt lärande, vilket ger dig stor möjlighet 
att själv påverka dina studier. Du kan välja att läsa helt på distans eller 
med kursträffar förlagda vid Högskolan i Borås.

UTBILDNINGENS MÅL Utbildningen stärker din förmåga att i funktionen 
som ledare kunna påverka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på 
ett hållbart och hälsofrämjande sätt. Målet är även att stärka förmågan 
att hantera och kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som 
ställs på verksamheten.

EXAMEN Magisterexamen

ARBETSMARKNAD Kraven på kompetens i ledarskap, organisering och 
utveckling hos chefer inom vård och omsorg har ökat och förväntas 
fortsätta öka. Efter avslutad utbildning är du redo för chefsuppgifter och 
utmaningar inom privat och offentlig sektor med fokus på hållbarhet och 
hälsofrämjande aspekter. Utbildningen ger dig också möjlighet att läsa 
vidare på master- eller på forskarutbildningsnivå.

FÖRKUNSKAPSKRAV Kandidatexamen inklusive eller kompletterad med 
ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng samt 1 års 
arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn.

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 80

ANMÄLNINGSKOD HB-92079

PÅBYGGNAD

Masterprogram i 
vårdvetenskap med 
inriktning mot prehospital 
och intrahospital 
akutsjukvård
60 högskolepoäng – halvfart, distans            

Programmet vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska 
inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård alternativt har en 
magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård.

Masterprogrammet ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom 
prehospital och intrahospital akutsjukvård. Du lär dig mer om exempelvis 
patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar 
och hur du agerar vid kris och katastrofer. I utbildningen ingår även 
forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Efter avslutad utbildning uppnår du 
en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning prehospital och 
intrahospital akutsjukvård. Programmet ger dig dessutom behörighet att 
fortsätta med forskarutbildning inom området.

Utbildningen innebär halvtidsstudier under fyra terminer.

EXAMEN Masterexamen

ARBETSMARKNAD Utbildningen ger en fördjupad och unik spets-
kompetens för olika befattningar inom prehospital och intrahospital 
akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar 
inom både civil akutsjukvård och arbete i internationella uppdrag.

OBSERVERA Distans med tre undervisningsperioder per kurs.

FÖRKUNSKAPSKRAV Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen 
inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) 
om 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom något av följande områden:

• ambulanssjukvård eller

• akutsjukvård

URVAL Högskolepoäng

ANTAL PLATSER 40

ANMÄLNINGSKOD HB-92078
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Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot akutsjukvård
60 högskolepoäng             

Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? 
Då är detta utbildningen för dig. Som akutsjuksköterska möter 
du patienter i en mängd olika situationer. Du har en central roll 
i bedömningen av patienten och du fattar beslut om vilken vård 
och omvårdnad patienten ska få. Arbetet är utmanande, ofta i 
högt tempo, i en komplex verksamhet med stora möjligheter till 
ständig utveckling.

Som akutsjuksköterska ansvarar du för patientens och anhörigas 
omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet 
inom verksamheten. Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade 
kunskaper för arbete inom specialområdet akutsjukvård. Du lär dig att 
utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna 
planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer.

I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar 
med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng för att uppnå 
yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom 
vårdvetenskap. Programmet ger behörighet att fortsätta mot en 
Masterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och 
intrahospital akutsjukvård. I huvudområdet vårdvetenskap finns även 
möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningen innebär 
heltidsstudier under två terminer. Den verksamhetsförlagda delen av 
utbildningen genomförs inom hela Västra Götalandsregionen. Den  
kan även genomföras på annan ort om möjlighet ges. 

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Akutsjuksköterskan har en unik spetskompetens 
för olika befattningar inom akutsjukvård. Utbildningen skapar också 
möjlighet till andra karriärvägar inom både civil akutsjukvård och arbete i 
internationella uppdrag.

PROGNOS PÅ FEM OCH TIO ÅRS SIKT Arbetsförmedlingen bedömer att 
sjuksköterskor inom akutsjukvård möter goda möjligheter till arbete både 
på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka under 
de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga 
befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Dock styrs efterfrågan 
också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn,  
som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på sjuksköterskor inom akutsjukvård väntas öka men inte  
i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste 
tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer 
vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna ersättas av de 
nyexaminerade, trots att man planerar att öka antalet utbildningsplatser.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 40

ANMÄLNINGSKOD HB-92075

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS
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Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot ambulanssjukvård
60 högskolepoäng             

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de 
närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder  
och organiserar arbetet inom verksamheten.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete 
inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett 
högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig 
och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och 
problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder 
vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill 
läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningsplatser för 
studenter vid Högskolan i Borås finns inom hela Västra Götalandsregionen. 
I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som ambulanssjuksköterska har du en unik spets-
kompetens inom prehospital akutsjukvård för olika befattningar inom 
ambulanssjukvården och annan akutsjukvård. Utbildningen skapar också 
möjlighet till andra karriärvägar inom både civil- och militär akutsjukvård 
samt arbete i internationella uppdrag. Du kan vidareutbilda dig t.ex. inom 
ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå 
vidare till forskarstudier.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 40

ANMÄLNINGSKOD HB-92062

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS

PÅBYGGNAD

Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot anestesisjukvård
60 högskolepoäng             

Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och utför 
övervakning, lokal och generell anestesi och sedering i samband 
med operation, undersökningar och behandlingar av patienter i 
alla åldrar. Specialområdet innefattar ett högteknologiskt arbete 
som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som anestesisjuksköterska 
inom anestesisjukvård på operationsavdelningar eller andra enheter 
inom specialiserad och högspecialiserad öppen- och sluten vård, 
t ex postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelning och 
akutmottagning. Vid stora olyckor och katastrofer deltar anestesi-
sjuksköterskan som en del i vårdteamet.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du  
hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens 
kurser var för sig.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningens verksamhets-
förlagda utbildning sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen. I 
de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som anestesisjuksköterska har du unik spetskompetens 
inom akutsjukvård. Det gör det möjligt för dig att arbeta inom ett brett fält 
såväl inom som utanför sjukhuset, såväl nationellt som internationellt. Efter 
utbildningen kan du vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling 
och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92074

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS
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Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot distriktssköterska
75 högskolepoäng distans             

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? 
Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i 
alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska något för dig.

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete  
inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar,  
vuxna och äldre.

Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med 
genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, 
ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och 
hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en 
helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och 
familjers egna hälsoresurser.

Utbildningen ges på helfart, på distans, med ett antal campusträffar per 
termin och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningsplatser för 
studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet 
kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det 
är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, 
barnhälsovård, elevhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård samt inom 
den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller 
söka uppdrag utomlands. Specialistutbildade sjuksköterskor har möjlighet 
att vidareutbilda sig bl.a. mot arbetsledande befattningar. Det går också att 
gå vidare till forskarstudier och olika typer av utvecklingsarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 35

ANMÄLNINGSKOD HB-92069

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS

PÅBYGGNAD

Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot distriktssköterska, 
halvfart
75 högskolepoäng – halvfart, distans            

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? 
Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i 
alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska något för dig.

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete  
inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar,  
vuxna och äldre.

Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med 
genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, 
ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och 
hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en 
helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och 
familjers egna hälsoresurser.

Utbildningen ges på halvfart under fem terminer, på distans, med 
ett antal campusträffar per termin och innehåller både teoretiska och 
verksamhetsförlagda studier.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningsplatser för 
studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet 
kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det 
är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som distriktssköterska är du verksam inom 
primärvård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommunal hälso- och 
sjukvård eller inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom 
företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Du kan vidareutbilda 
dig bl.a. mot arbetsledande befattningar. Du kan också gå vidare till 
forskarstudier eller olika typer av utvecklingsarbete.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 10

ANMÄLNINGSKOD HB-92068

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS
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Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot hälso- och sjukvård  
för barn och ungdomar
60 högskolepoäng – halvfart, distans            

Är du empatisk och kommunikativ? Som specialistutbildad 
sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar, så kallad barnsjuksköterska, krävs anpassad 
kommunikation utifrån barnets ålder, utvecklingsnivå och 
tidigare erfarenheter.

Utbildningen förbereder dig för arbete på barnavårdscentraler, barn-
mottagningar, slutenvård eller inom elevhälsan på skolor. Målet är att  
du ska fördjupa din förmåga att självständigt och tillsammans med 
andra ge barnet och föräldrarna den vård och det stöd de behöver.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart, 
distans under fyra terminer. Utbildningen innehåller några träffar 
varje termin i Borås.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) I huvudsak finns VFU-
platser på barnkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus eller på Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, i Västra Götalandsregionen. Då det är 
möjligt kan verksamhetsförlagd utbildningen genomföras på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som barnsjuksköterska har du en unik kompetens 
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Då det är brist på 
barnsjuksköterskor idag finns möjlighet till en positiv arbetsmarknad, 
både vid sjukhus, barnavårdscentraler, inom skolornas elevhälsa och på 
barn- och ungdomsmottagningar. Utbildningen skapar också möjlighet 
till andra karriärvägar inom exempelvis ledarskap och vårdutveckling.  
Du kan också gå vidare till forskarstudier.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92071

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS

PÅBYGGNAD

Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning  
mot intensivvård
60 högskolepoäng – halvfart            

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter 
med sviktande vitala funktioner och potentiellt livshotande 
tillstånd. I denna roll stödjer du även patientens närstående.

Utbildningen förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala 
funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa 
din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, 
genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en 
förståelse för patientens och de närståendes svåra situation ska du kunna 
ge stöd utifrån deras individuella behov.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Utbildningens verksamhets-
förlagda utbildning (VFU) sker främst vid sjukhusen i Borås, Trollhättan 
och Skövde. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

EXAMEN Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

ARBETSMARKNAD Som intensivvårdssjuksköterska kan du arbeta  
såväl inom läns- och regionsjukvård som inom privat verksamhet. 
Du kan också arbeta utomlands t.ex. genom att söka internationella 
uppdrag. Du har många möjligheter att vidareutbilda dig t.ex. inom 
ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete Du kan också 
påbörja forskarstudier.

FÖRKUNSKAPSKRAV

• Kandidatexamen inom vårdvetenskap/Sjuksköterskeexamen om  
180 högskolepoäng inklusive eller kompletterad med ett självständigt 
arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng

• Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

URVAL Högskolepoäng (50 %) och yrkeslivserfarenhet (50 %)

ANTAL PLATSER 20

ANMÄLNINGSKOD HB-92076

SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 15 MARS
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Kandidatprogram i  
offentlig förvaltning
180 högskolepoäng             

Vill du arbeta som tjänsteman i demokratins tjänst? Är du 
intresserad av att utreda, analysera, utvärdera eller samordna? Vill 
du vara med och påverka hur den offentliga sektorn förvaltas, och 
vara delaktig i förverkligandet av den representativa demokratin?

Den offentliga sektorn arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera 
välfärd, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av 
samhällets resurser. Utbildningens syfte är att ge dig bred kunskap om 
politik, organisation, ekonomi och förvaltning som gör att du efter 
genomgången utbildning har gedigna insikter i hur den offentliga 
sektorn fungerar och samverkar med sin omgivning. I utbildningen 
uppmärksammas även olika maktrelationer i samhället kopplat till bland 
annat klass, kön och etnicitet.

Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som 
ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning.

Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, 
redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Under 
utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, 
och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt. Du kommer också lära 
dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr den offentliga sektorn. Sista 
terminen på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller 
utomlands. Majoriteten av våra studenter väljer att göra sin praktik i en 
svensk kommun eller vid en statlig myndighet, och en stor andel av dessa 
studenter får fortsatt anställning på sin praktikplats.

EXAMEN Kandidatexamen

VIDARE STUDIER Studierna ger dig möjlighet att studera vidare på olika 
samhällsvetenskapliga magister- och masterutbildningar. Efter avlagd 
examen på avancerad nivå kan du även söka vidare till forskarutbildning.

ARBETSMARKNAD Kommuner, statliga myndigheter, skola och sjukvård, 
såväl som företag och andra organisationer med stor kontaktyta mot den 
offentliga sektorn, har ett stort behov av kvalificerade tjänstemän med 
specifika kunskaper i offentlig förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår allt 
ifrån administrativa arbetsuppgifter och kontakter med politiker och 
medborgare, till att göra professionella bedömningar, utredningar och 
analyser. En examen från Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning ger 
dig både en akademisk och professionell kompetens och är en attraktiv 
examen, framför allt hos offentliga arbetsgivare.

Du kan t.ex. arbeta som utredare, analytiker, handläggare, informatör, 
projektledare eller koordinator. Din framtida arbetsplats kan vara 
kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, regeringskansliet 
(t.ex. vid något av departementen eller någon av Sveriges ambassader runt 
om i världen) eller EU-administrationen.

FÖRKUNSKAPSKRAV Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, 
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

URVAL Betyg 67 %, Högskoleprov 33 %

ANTAL PLATSER 60

ANMÄLNINGSKOD HB-92222



VÄRT ATT VETA
Tillträde till högskoleutbildning regleras i Högskolelagen och Högskole-
förordningen. Läs mer på antagning.se och i högskolans antagningsordning.

ANMÄLAN
Webbanmälan görs på antagning.se, se sid 16. Mer 
information om anmälan och vad du ska tänka på finns  
på antagning.se samt på hb.se. 

BEHÖRIGHET OCH URVAL
För att studera på högskola eller universitet måste du uppfylla 
kraven för grundläggande behörighet. Den grundläggande 
behörigheten är gemensam för alla utbildningar och fastställs 
i Högskoleförordningen. Grundläggande be hörighet anger 
en miniminivå av förkunskaper som behövs för att ha 
förut sättning att klara av studierna. Det vanligaste sättet 
att uppfylla grundläggande behörighet är genom avslutad 
gymnasieutbildning. Därutöver finns ofta krav på särskild 
behörighet för olika utbildningar. Särskild behörighet 
varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Mer 
information om behörighet finns på hb.se samt antagning.se.

REELL KOMPETENS OCH UNDANTAG
Om du inte uppfyller något eller några behörighetskrav till 
den utbildning som du sökt till genom formella meriter, kan 
du ansöka om reell kompetens.

Undantag beviljas från ett eller flera behörighetskrav 
för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle om 
den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. En 
samlad bedömning görs av samtliga styrkta/dokumenterade 
meriter från studier, arbetsliv, föreningsliv, längre 
utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller 
annan kurs verk sam h et. Läs mer om hur du ansöker om reell 
kompetens och undantag på antagning.se.

URVAL – VILKA FÅR PLATSERNA?
Det är flera faktorer som styr vem som blir antagen till  
en utbildning: 
• antalet sökande
• meritvärde 
• antalet platser 

Det är inte säkert att det finns tillräckligt med platser 
till alla som söker en viss utbildning. Då görs ett 
urval bland behöriga sökande. Innan urvalet värderas 
dina meriter och du får ett eller flera meritvärden 
att konkurrera med i urvalet. Mer information om 
meritvärdering och hur urvalet går till finns på 
antagning.se och hb.se/antagning.

HUR DU ANMÄLER DIG OCH HÅLLER KOLL 
På antagning.se kan du logga in på ditt användarkonto 
med det lösenord du valde när du skapade kontot. En 
aktiveringskod skickas till dig som du ska ange för att 
bli bekräftad användare. Som bekräftad användare 
kan du se vilka meriter som finns registrerade på ditt 
konto. Det är bara meriter som inte finns på ditt konto 

som du måste ladda upp. Handlingar som styrker din 
behörighet ska laddas upp snarast möjligt efter du gjort 
din anmälan. 

Observera att de handlingar du laddar upp inte 
syns på ditt konto med en gång, utan först efter att de 
har registrerats. 

MERITER SOM ÖVERFÖRS AUTOMATISKT
• Slutbetyg/avgångsbetyg från de flesta gymnasieskolor 

överförs automatiskt från den nationella betygs-
databasen (BEDA). Du måste själv kontrollera att 
din gymnasieskola är ansluten till databasen. Vilka 
skolor som är anslutna kan du se på antagning.se.

• Högskoleprovsresultat överförs automatiskt.
• Akademiska meriter från högskolor och universitet 

i Sverige överförs automatiskt från respektive 
lärosäte, men endast meriter efter 1995. Har du äldre 
akademiska meriter måste du själv ladda upp dem. 
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MERITER SOM DU MÅSTE LADDA UPP SJÄLV
• Betyg från Komvux och intyg/betyg från andra 

utbildningar måste du alltid ladda upp själv.
• Tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat måste du 

alltid ladda upp själv.
• Bevis på att du har svensk legitimation som sjuksköterska/

sjukgymnast/arbetsterapeut/läkare måste du alltid ladda 
upp själv.

Du laddar upp dokument på Mina sidor på antagning.se.  
Tänk på att ditt personnummer måste finnas på alla 
handlingar du laddar upp.

Senast sista kompletteringsdag, som är den 20 juni 2019, ska 
du ladda upp intyg/betyg från kurser du läser samma termin 
som du anmäler dig till högskoleutbildning. Alternativt kan 
du skicka dem till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. 
Mer information finns på antagning.se.

KONTROLLBESKED
Alla som har sökt en utbildning via antagning.se får ett 
kontrollbesked som redovisar registrerade uppgifter, meriter 
och preliminära bedömningar som rör din anmälan. 

Att granska sina kontrolluppgifter är det enda sättet att upptäcka 

om något saknas i anmälan. Om handlingar saknas, något 
behöver kompletteras, du vill rätta något i kontrolluppgifterna 
eller om du har blivit uppmärksammad på att dina uppgifter 
inte är styrkta eller är bristfälliga ska du omgående ladda 
upp nya. Alternativt kan du skicka dina dokument till 
Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Mer information 
finns på antagning.se. Om du vill ändra dina personliga 
uppgifter, exempelvis tillfällig adress eller e-postadress, kan 
du göra det på Mina sidor på antagning.se.

FÖRSTA ANTAGNINGSBESKEDET MED SVARSKRAV
I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reserv-
placerad eller struken efter det första urvalet. Du får 
antagningsbeskedet den 11 juli 2019.

SVARA FÖR ATT BEHÅLLA DIN PLATS
Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara 
på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats. 
Sista svarsdag är den 26 juli 2019.

Du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng (hp)  
och därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. 
Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå 
kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i 
det andra urvalet. Om du tackar JA till mer stryks alter na-
tiven nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort 
i din anmälan, tills 210 hp kvarstår. Du kan inte ändra i 
din prioritetsordning. Om du antas till ett högre prioriterat 
alternativ efter det andra urvalet, stryks du från eventuellt 
lägre prioriterat alternativ, även om du antagits till detta i 
det första urvalet.

Om du har blivit antagen och inte vill ha din plats, 
lämnar du återbud genom att inte svara alls.

ANDRA ANTAGNINGSBESKEDET 
Resultatet av det andra urvalet baseras på hur de sökande 
har svarat på första antagningsbeskedet. I antagnings-
beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller 
struken efter det andra urvalet. Om du antas till ett högre 
prioriterat alternativ efter det andra urvalet, stryks du från 
eventuellt lägre prioriterat alternativ, även om du antagits 
till detta i det första urvalet. Det andra antagningsbeskedet 
kommer den 1 augusti 2019. Du behöver inte svara på det 
andra antagningsbeskedet. Du ska registrera dig på hb.se på 
programmet/kursen du är antagen till. Information om hur 
du registrerar dig kommer att skickas till dig i god tid före 
första registreringsdag. 

Om du är antagen men inte vill ha din plats ska du lämna 
återbud på dina sidor.

RESERVANTAGNING 
Reservantagning sker efter andra urvalet om det finns lediga 
platser. Högskolan kallar reserver i tur och ordning.

SEN ANMÄLAN 
När sista anmälningsdag har passerat kan du göra en  
sen anmälan till program och kurser. Om utbildnings-
alternativet är öppet för sen anmälan har det en 
väljknapp på antagning.se. Tänk på att en sen anmälan 
endast behandlas i mån av tid. Sökande som är behöriga 
rangordnas efter det datum som den sena anmälan 
inkommit. Om det finns eller uppstår lediga platser på en 
utbildning kommer behöriga sökande som gjort en sen 
anmälan att antas.

ÅTERANMÄLAN 
Om du har blivit struken för att du är obehörig, men nu 
har nya meriter, kan du göra en återanmälan. Eftersom en 
återanmälan behandlas som en sen anmälan är det viktigt 
att du gör din anmälan så snart som möjligt. Det datum 
som du gör din återanmälan blir nämligen ditt könummer 
för en ledig plats eller reservplats. Läs mer på antagning.se 
om hur man gör en återanmälan.

ÖVERKLAGA
Du kan överklaga beslut om behörighet, avslag vid prövning 
av reell kompetens/undantag och beslut om anstånd. Beslut 
meddelas i antagningsbeskedet. Läs mer om hur man 
överklagar på hb.se.



STUDERA MED FUNKTIONSVARIATION
Högskolan i Borås erbjuder alla studenter möjligheter 
att studera på lika villkor. Därför kan du som har en 
funktionsvariation ansöka om särskilt pedagogiskt 
stöd. Funderar du på högskolestudier och har en 
funktionsvariation – kontakta gärna samordnaren  
Anita Lindahl i god tid, så att vi kan planera för 
dina studier. Om du behöver utbildningskatalogen 
i alternativ form kan Anita Lindahl hjälpa till med 
det. Du kan kontakta Anita på telefon: 033-435 42 62 
eller e-post: anita.lindahl@hb.se. Om du har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi kan du höra av dig till oss via 
e-post: dyslexipedagog@hb.se.

ANTAGNING
Den som har medicinska skäl – varaktig fysisk 
eller psykisk funktionsvariation som begränsar 
konkurrenssituationen och/eller begränsar valet av 
utbildning eller studieort kan ansöka om att hänsyn 
tas till detta i urvalet, så kallad individuell prövning. 
Dokumenterade läs- och skrivsvårigheter jämställs  
med fysisk funktionsvariation. En samlad bedömning 
görs av skälen.

För att prövning ska ske krävs att den sökande:
• uppfyller behörighetskraven
• bör ha uttömt de möjligheter som står till buds  

för att förbättra sin konkurrenssituation (t.ex.  
gjort högskoleprovet).



ANMÄLNINGS- OCH STUDIEAVGIFTER
Sverige har infört anmälnings- och studieavgifter för 
sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna 
eller Schweiz. Avgifterna infördes för utbildningar på grund- 
och avancerad nivå som startade efter den 31 juli 2011. 

SVENSK MEDBORGARE
Du som är svensk medborgare behöver inte betala 
anmälnings- eller studieavgift. Du som är svensk 
medborgare behöver inte styrka medborgarskap. För 
sökande med svenskt personnummer kommer uppgifter 
om medborgarskap automatiskt att hämtas från 
Skatteverket och uppgifter om uppehållstillstånd från 
Migrationsverket i samband med anmälan på antagning.se. 

MEDBORGARE I EU, EES-LAND ELLER SCHWEIZ
Du som är medborgare i ett EU-land, EES-land eller är 
schweizisk medborgare behöver inte betala anmälnings- 
eller studieavgift. Du måste däremot styrka din avgiftsfrihet 
genom att skicka in dokument som intygar ditt medborgarskap, 

senast 7 maj 2019. För att styrka ditt medborgarskap ska 
du använda något av följande dokument: 
• Giltigt pass. För att ditt pass ska anses giltigt får det, vid 

den tidpunkt vi får din vidimerade kopia, inte ha gått 
längre än tre månader från det att giltighetsdatumet har 
passerats. (T.ex. om sista giltighetsdagen är 20 oktober 
så måste kopian vara oss tillhanda senast 20 januari.) 

• Giltigt identitetskort där medborgarskap tydligt 
framgår. För att identitetskortet ska anses giltigt 
får det, vid den tidpunkt vi får din vidimerade 
kopia, inte ha gått längre än tre månader från det 
att giltighetsdatumet har passerats. (T.ex. om sista 
giltighetsdagen är 20 oktober så måste kopian vara oss 
tillhanda senast 20 januari.)

 

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin 
namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer 
på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer 
med originalet. Du kan be någon du känner eller en 
myndighetsperson vidimera dina dokument. Ladda upp 
de vidimerade dokumenten på Mina sidor på antagning.se.  
Alternativt kan du skicka dem till: Antagningsservice, R 312, 

106 53 Stockholm. Mer information finns på antagning.se.
Det är viktigt att dina handlingar inkommer senast 

sista dag för att styrka avgiftsfrihet. Sent inkomna 
handlingar behandlas endast i mån av tid. 

MEDBORGARE UTANFÖR EU, EES-LAND  
ELLER SCHWEIZ
Anmälningsavgiften är 900 svenska kronor, som ska 
betalas i samband med anmälan. Studieavgiften ska 
vara betald när du har antagits till en utbildning, innan 
utbildningen påbörjas. Storleken på studieavgiften 
varierar mellan olika utbildningar. Vissa undantag från 
kravet på betalning av anmälnings- och/eller studieavgift 
finns dock, läs mer om vilka de är på antagning.se.
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EXAMINA
GRUNDNIVÅ
GENERELLA EXAMINA
Högskoleexamen
Uppnås efter fullgjorda kursfordringar 
om sammanlagt 120 högskolepoäng 
med viss inriktning som varje högskola 
själv bestämmer.

Kandidatexamen
Uppnås efter fullgjorda kursfordringar 
om sammanlagt 180 högskolepoäng 
med viss inriktning som varje 
högskola själv bestämmer varav minst 
90 högskolepoäng med successiv 
fördjupning inom det huvudsakliga 
området för utbildningen.

KONSTNÄRLIGA EXAMINA
Konstnärlig kandidatexamen
Uppnås efter fullgjorda kursfordringar 
om sammanlagt 180 högskolepoäng 
med viss inriktning som varje högskola 
själv bestämmer.

YRKESEXAMINA
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen uppnås  
efter att studenten fullgjort kurs-
fordringar om 180 högskolepoäng.

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen uppnås efter  
att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng.

Förskollärarexamen
Förskollärarexamen uppnås efter 
fullgjorda kursfordringar om 
210 högskolepoäng.

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning 
mot arbete i fritidshem uppnås  
efter fullgjorda kursfordringar om  
180 högskolepoäng.

AVANCERAD NIVÅ
GENERELLA EXAMINA
Magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar om 
60 högskolepoäng (varav 45 högskole-
poäng på avancerad nivå) med viss 
inriktning som varje högskola själv 
bestämmer, varav minst 30 högskole-
poäng med fördjupning inom det  
huvudsakliga området (huvudområdet) 
för utbildningen. Därtill ställs krav på 
avlagd kandidatexamen, konstnärlig 
kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskolepoäng eller mot-
svarande utländsk examen.

Masterexamen
Masterexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar om 
120 högskolepoäng (varav 90 högskole-
poäng på avancerad nivå) med viss 
inriktning som varje högskola själv 
bestämmer, varav minst 60 högskole-
poäng med fördjupning inom det 
huvudsakliga området (huvudområdet) 
för utbildningen. Därtill ställs krav på 
avlagd kandidatexamen, konstnärlig 
kandidatexamen, yrkesexamen 
om minst 180 högskolepoäng eller 
motsvar ande utländsk examen.

KONSTNÄRLIGA EXAMINA
Konstnärlig masterexamen
Konstnärlig masterexamen uppnås 
efter att studenten fullgjort kurs  -
ford r i n g   ar om 120 högskolepoäng 
(varav 90 högskolepoäng på avancerad 
nivå) med viss inriktning som 
varje högskola själv bestämmer, 
varav minst 60 högskolepoäng med 
fördjupning inom det huvudsakliga 
området (huvud området) för 
utbildningen. Därtill ställs krav på 
avlagd kandidatexamen, konstnärlig 
kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskole poäng eller mot-
svarande utländsk examen.
 Undantag från kravet på en tidigare 
examen får göras för en student som 

antagits till utbildningen utan att  
ha haft grundläggande behörighet  
i form av examen. Denna antagning 
görs i stället i samlad bedömning 
av inlämnad designportfolio, 
ansökningsprojekt, övriga merit-
handlingar samt intervju.

YRKESEXAMINA
Barnmorskeexamen
Barnmorskeexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar 
om 90 högskolepoäng. Därtill ställs 
krav på avlagd kandidatexamen eller 
motsvarande inom huvudområde 
vårdvetenskap/omvårdnad samt av 
Socialstyrelsen utfärdad legitimation 
som sjuksköterska.

Civilekonomexamen
Civilekonomexamen uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar om 
240 högskolepoäng.

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning 
mot förskoleklass och grundskolans  
år 1–3 eller 4–6 uppnås efter fullgjorda 
kursfordringar om 240 högskolepoäng.

Ämneslärarexamen
Ämneslärarexamen med inriktning 
mot grundskolans årskurs 7–9 uppnås 
efter fullgjorda kursfordringar om  
270 högskolepoäng. 

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med 
angivna inriktningar uppnås efter att 
studenten fullgjort kursfordringar om 
60 högskolepoäng med undantag av 
inriktningen mot distriktssköterska, 
där examen uppnås efter att studenten 
fullgjort kursfordringar om 75 högskole-
poäng. Därtill ställs krav på avlagd 
kandidatexamen eller mot svarande 
inom huvudområde vård vetenskap/
omvårdnad samt av Social styrelsen 
utfärdad legitimation som sjuksköterska.







ÖPPET HUS
VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! 
Lär känna oss innan du börjar plugga här. Nu har du 
möjlighet att se hur vi har det på Högskolan i Borås. Du 
får en guidad tur på campus, mer information om oss 
samt möjlighet att ta del av presentationer av våra olika 
utbildningsområden.

Tillsammans kollar vi på lokalerna, träffar föreläsare 
och studenter som redan pluggar här. Passa på att ställa 
frågor om program, kurser, yrken eller om hur det är att 
studera i Borås.
Mer information hittar du på hb.se/oppethus

NYFIKEN PÅ TEXTILHÖGSKOLAN?
Ta chansen att få en guidad tur på Textilhögskolan! Träffa 
studenterna och lär dig mer om bland annat transfertryck, 
spana in designateljéerna och vår avancerade maskinpark. 
Passa på att ställa dina frågor om vilka framtidsmöjligheter 
en textilutbildning hos oss ger. Under dagen släpper vi 
även ansökningsuppgifterna för utbildningarna inom 
modedesign och textildesign.
Mer information hittar du på hb.se/oppethus

KONTAKT
HÖGSKOLAN I BORÅS

Tfn: 033-435 40 00  hb.se

STUDENTKÅREN

Tfn: 033-435 48 01  studentkareniboras.se

STUDIEVÄGLEDNING

Tfn: 033-435 40 15 
Telefontid: måndag–fredag, 10:00–12.00
studievagledning@hb.se  hb.se/studievagledning

ANTAGNING

Tfn: 033-435 40 30 
Telefontid: måndag–fredag, 10:00–12.00
antagningen@hb.se  hb.se/antagning

STÖD FÖR STUDENTER MED FUNKTIONSVARIATION

Tfn: 033-435 42 62 (samordnare) hb.se/studentservice

Kommunikation, Högskolan i Borås Idé och produktion Brainforest 
Omslagsfoto och illustration Brainforest Foto ulrikag .se, Anna Sigge m .fl . 
Tryck Stema oktober 2018

Utbildningarna ges om erforderliga beslut fattas. För aktuellt utbud, se hb.se
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