
Högskolan redo för forskarutbildning 

Högskolan i Borås har genomgått en enastående utveckling sedan etableringen 1977; ett par 

hundra studenter har blivit till närmare 15 000, och forskningen har växt från ingenting till att 

omfatta flera miljöer som är nationellt ledande och internationellt respekterade.   

Det är inga överord att hävda att vi nu står inför ett nytt historiskt steg. För några dagar 

sedan lämnade vi in sammanlagt fem ansökningar till Högskoleverket om att erhålla 

examensrättigheter på forskarnivå.  

Vi hoppas därmed inom en nära framtid kunna tillhandahålla hela utbildningskedjan, 

från grund- till forskarnivå, inom följande profilområden: 

● Biblioteks- och informationsvetenskap  

● Resursåtervinning 

● Textil och mode  

● Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.  

Samtidigt ansöker vi om examensrätt för konstnärlig examen på forskarnivå inom området 

Textil och mode. Vi har också för avsikt att vid en senare tidpunkt ansöka om rättigheter inom 

områdena Integrerad vårdutveckling och Handels- och tjänstevetenskap. 

Ansökningarna är ett kraftfullt uttryck för den styrka som vårt lärosäte har byggt upp. 

Högskolan i Borås har idag en erkänd ställning som profilerat och nyskapande lärosäte, som 

har etablerat en bestämd position i det svenska högskolelandskapet. Vi har bredd och 

kvalitativ styrka inom utbildning och forskning, och har förutsättningar att erhålla 

universitetsstatus.  

Vi ser nu resultat av ett uthålligt kvalitets- och profileringsarbete. Sedan målet om ett 

universitet i Sjuhäradsregionen formulerades i slutet av 1990-talet, har vår strävan varit att 

utvecklas till ett komplett professionslärosäte. Högskolan i Borås bedriver idag forskningsnära 

utbildning inom ett antal för samhället viktiga områden och högkvalitativ forskning – som 

finns i den vetenskapliga frontlinjen.  

Våra profilområden har en nationellt framstående position och rymmer 

forskningsverksamhet som är helt eller delvis unik för Borås. Det är därför en angelägenhet 

för hela det svenska forskar- och utbildningssamhället att vi erhåller generella och 

konstnärliga examensrättigheter på forskarnivå.  

Högskolan i Borås har byggt upp en stark och kritisk forskningsmiljö. Att målsättningen 

att utvecklas till ett komplett professionslärosäte, inklusive erhållandet av examensrättigheter 

på forskarnivå, vilar på en solid grund kan beskrivas i ett antal punkter:  

Stabil tillväxt: Högskolan i Borås utbildnings- och forskningsverksamhet har genomgått 

en snabb och samtidigt stabil expansion. Tillväxten inom utbildningsverksamheten är 

resultatet av en kombination av studenternas efterfrågan och ett tilltagande samhälleligt behov 



av den kvalificerade kompetens som högskolan utbildar för. Forskningens expansion har skett 

genom såväl ökade statsanslag som externa medel. 

Kvalitet: Det kvalitetsarbete som kännetecknar Högskolan i Borås verksamhet avspeglar 

sig i att lärosätets utbildningar genomgående har fått goda vitsord i Högskoleverkets 

kvalitetsutvärderingar. Högskoleverket har bedömt att lärosätet har nationellt ledande miljöer 

inom flera områden. Ett viktigt mått i sammanhanget är att Högskolan i Borås har erhållit 

examensrättigheter på avancerad nivå inom samtliga fyra områden. Lärosätets magister- och 

masterutbildningar utgör en viktig rekryteringsgrund för utbildning på forskarnivå.  

Erfarenhet: Genom avtal med Göteborgs Universitet har Högskolan i Borås i realiteten 

bedrivit forskarutbildning i egen regi sedan mer än tio år tillbaka inom ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap. Lärosätet har följaktligen gedigna erfarenheter av handledning, 

administration av forskarutbildning och genomförande av disputationer.  

Kompetens: Högskolan i Borås har idag en betydande samlad handledarkompetens i 

form av välmeriterade professorer och docenter. Lärosätet arbetar aktivt med bestämda 

strategier för att ytterligare utveckla handledningsresurserna. Andelen disputerade lärare ökar 

successivt och högskolan ger genom en postdocsatsning, innefattande obligatorisk 

handledarutbildning, förstärkta incitament till nydisputerade personer att meritera sig till 

docenter.   

Ekonomi: Ansökningarna om examensrättigheter på forskarnivå baseras på en stabil 

finansiell utveckling och en stark ekonomisk ställning. Högskolan i Borås myndighetskapital 

säkerställer förmågan att ge samtliga doktorander utbildning av hög kvalitet.  

Infrastruktur: Ett universitetsbibliotek av hög klass, en etablerad nämndsstruktur och en 

kvalificerad, ändamålsenlig, stödverksamhet innebär att Högskolan i Borås förfogar över en 

infrastruktur som är väl rustad för att möta de behov som forskarutbildning vid lärosätet har.  

 Att vi får examensrättigheter på forskarnivå är av stor betydelse för högskolans 

fortsatta utveckling. Men också för vårt bidrag till den samlade nationella miljön för högre 

utbildning och forskning samt för en fortsatt fruktbar utveckling av samverkan med 

näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet i och utanför Sjuhäradsregionen. 

 

Lena Nordholm  Björn Brorström 

Rektor   Prorektor 

 

   

 

 



 

 


